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Ohlédnutí za vánočním koncertem ZUŠ v Králíkách
Ve dnech 17. a 18. 12. 2008 uspořádala Základ-

ní umělecká škola v Králíkách na Střelnici vánoční 
koncert svých žáků. Zájem byl jako vždy velký. 
Samozřejmě nejvíce bylo rodičů a příbuzných 
žáků, ale i dalších občanů města i okolí. Takže 
vyprodáno! A všichni se měli na ,,CO“ dívat a 
,,CO“ poslouchat. Tvůrci vystoupení přistoupili 
k úplně jinému pojetí programu než v předešlých 
letech. Postupně se prolínaly zvyky a koledy náro-
dů Evropy. Účinkující přistupovali k vystoupení 
s dětským šarmem a humorem. Dozvěděli jsme se 
dost o některých zvláštnostech oslav Vánoc v sou-
sedních zemích. Celým kulturním večerem se nes-
la ta krásná niť ,,Očekávání“, ,,Přicházení“ Vánoc. 
A nakonec byli posluchači nenuceně vtaženi do 
programu těmi nejznámějšími a nejkrásnějšími 
koledami, které si mohli s účinkujícími zazpívat, 
nebo aspoň odmluvit, protože dojetí brání zpěvu. 
Myslím, že můžeme všem tvůrcům programu, 
všem učitelům a učitelkám ZUŠ poděkovat nejen 
za všechny diváky, ale i za vystupující děti, kterým 
musí takováto činnost přinášet uspokojení.

Vladimír Hejtmanský Foto: Jiří Opravil
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Vzdělávací a rehabilitační středisko celní správy na Horní Lipce
Generální ředitel celní správy zřídil svým 

rozkazem ze dne 18. 12. 2008 v objektu celní 
správy na Horní Lipce středisko, které bude 
od 1. 1. 2009 zajišťovat vzdělávání, výcvik 
a ozdravné pobyty zaměstnanců. Za tímto 
stručným sdělením se skrývá několikaleté 
úsilí zejména zaměstnanců Celního úřadu Ústí 
nad Orlicí a Klubu celníků Orlicko, kteří se 
rozhodli, že udělají vše pro to, aby objekt pr-
vorepublikové finanční stráže zůstal v majetku 
celní správy a byl využit pro plnění jejích po-
třeb a úkolů. Chtěli bychom čtenářům přiblížit, 
co zřízení tohoto střediska předcházelo a jaké 
jsou perspektivy jeho využití.

Králický region byl po mnoho desetiletí 
spojován s působením celníků, zejména pak 
s výkonem služby na státní hranici. Také ob-
jekt č.p. 16 na Horní Lipce je historicky spjat 
s činností celních orgánů. V období 1. repub-
liky v něm bylo umístěno oddělení finanční 
stráže. Po vstupu ČR do EU a přemístění 
sídla celního úřadu do Ústí nad Orlicí, došlo 
k předání všech našich objektů na Králicku 
jiným institucím. Zůstal jediný - tím je právě 
Horní Lipka. Vzhledem ke svému umístění, 
byl tento objekt vyhodnocen jako vhodný pro 
celorepublikové využití v oblasti služební 
přípravy vybraných skupin příslušníků celní 
správy. Nedílnou součástí služební přípravy, 
kromě plnění požadavků v oblasti fyzické 
způsobilosti, je také střelecká příprava ze 
služebních zbraní, pro jejíž výcvik byl vytipo-
ván prostor bývalého lomu na Dolní Hedeči. 
V této lokalitě byla po mnoho let provozována 
střelnice bývalého Svazarmu, která byla v mi-
nulosti využívána i celní správou k provádění 
střeleckého výcviku. 

Ucelený projekt provádění služební přípra-
vy byl představen zastupitelstvu města Králíky. 
Na základě předložených argumentů a garancí 
schválili zastupitelé jeho začlenění do územní-
ho plánu. Jsme rádi, že k tomu došlo průřezově, 
bez ohledu na politickou orientaci. Musíme 
se zmínit také o tom, že o našem záměru byli 
přímo či zprostředkovaně informováni někteří 
obyvatelé Dolní Hedeče, jejichž obydlí jsou 
nejblíže k prostoru střelnice. Nezaznamenali 
jsme proti projektu z jejich strany námitky.

V rámci projektu jsme garantovali, že při 
provozu střelnice budou dodržovány zejména 
následující zásady:

1) Střelnice bude využívána pouze pro 
služební účely a nikoliv komerčně za účelem 
zisku. Pro tento účel zákon nevyžaduje ani 
živnostenský list ani koncesi, které jsou naopak 
nutné pro komerční provoz.

2) Vlastní provádění střelecké přípravy bude 
plánováno tak, aby probíhala v maximální 
možné míře pouze v pracovních dnech, mimo 
hodiny nočního klidu a v časovém úseku mezi 
9.00 – 16.00 hodin. 

3) Při provádění střeleb budou dodrženy 
všechny zákonem stanovené požadavky na 
zajištění bezpečnosti nezúčastněných osob.

Vedle těchto záruk, jsme zastupitele infor-
movali o tom, že v případě realizace našeho zá-
měru dojde k vytvoření nejméně 5 pracovních 
míst a v průběhu kalendářního roku se výcviku 
a ozdravných pobytů zúčastní několik stovek 
zaměstnanců celní správy, kteří se seznámí 
s naším regionem. Jsme přesvědčeni, že o 
ekonomickém přínosu jejich pobytu nikdo ne-
pochybuje, zvláště proto, že se jim na Králicku 

velmi líbí a opakovaně se sem vracejí i v rámci 
soukromých pobytů.

Pokud jde o vlastní provoz střelnice, je zajiš-
ťován KC Orlicko na základě řádně vydaného 
povolení příslušným orgánem. K vydání povo-
lení bylo třeba soustředit všechny zákonnými 
normami požadované podklady, což bylo beze 
zbytku splněno. To znamená, že provozovatel 
předložil mimo jiné balistický posudek, hy-
gienický posudek se zaměřením na hlučnost 
střelby, má k dispozici vyjádření CHKO Je-
seník v souvislosti s chráněnou ptačí oblastí 
a mnoho dalších podkladů, které si povolující 
orgán vyžádal. Z vyjádření odborníka v oboru 
balistiky vyplývá, že se prostor střelnice patří 
k nejbezpečnějším minimálně v rámci bývalé-
ho okresu Ústí nad Orlicí. Na základě podnětu 
některých občanů byla provedena kontrola 
dodržování podmínek provozu střelnice, bylo 
přezkoumáno rozhodnutí povolujícího orgánu 
a nebylo zjištěno sebemenší pochybení. Vzhle-
dem k výše uvedenému, můžeme prokazatelně 
vyloučit jakékoliv obcházení předpisů či 
spekulace o nezákonném jednání. 

V roce 2008 probíhal v objektu na Horní 
Lipce zkušebně výcvik služební přípravy 
celníků, zařazených do různých výcvikových 
kategorií. Tohoto výcviku se zúčastnilo téměř 
400 příslušníků. V rámci výcviku byla využí-
vána i výše uvedená střelnice na Dolní Hedeči, 
kde byl ve 41 případech proveden výcvik 
ve střelecké přípravě. Pro informaci čtenářů 
uvádíme, že kumulovaná doba, ve které bylo 
okolí zatěžováno hlukem střelby, činila za celý 
rok cca 10 hodin a tento údaj je zaokrouhlen 
směrem nahoru. Přesto máme v úmyslu 
zmírnit hlučnost vybudováním protihlukové 
stěny. Všechny námi přislíbené záruky byly 
dodrženy, pouze v jednom případě se střelecký 
výcvik z důvodu nepříznivého počasí protáhl 
do 17.30 hodin. Ani v jednom případě nebyly 
střelby prováděny v nočních hodinách a ve 
dnech volna. 

Na základě výsledků zkušebního provozu 
bylo, jak jsme v úvodu uvedli, k 1. 1. 2009 
zřízeno VRS Horní Lipka. K zajištění jeho 
provozu bylo stanoveno personální obsazení 5 
civilních míst, z nichž 4 jsou obsazena občany 
s místem bydliště v působnosti MěÚ Králíky. 
Na základě vlastního provozu zařízení bude 
k 31. 3. 2009 průběžně vyhodnoceno jeho vy-
užívání a v případě potřeby dojde k personál-
nímu posílení. Kromě využívání ke služebním 
účelům, budou volné kapacity nabízeny také 
k rekreaci, což bude drobným přínosem i pro 
městskou pokladnu.

Nezastupitelnou roli při  vlastní realizaci 
tohoto projektu má Klub celníků Orlicko. 
Jeho členové se spolu s dalšími zaměstnanci 
celního úřadu a jejich rodinnými příslušníky 
zúčastnili v průběhu uplynulých roků cca 6 – 7 
akcí, kde jsme za poskytnuté služby na zákla-
dě živnostenského listu, získali alespoň část 
potřebných finančních prostředků. Naprostou 
většinu těchto prostředků jsme investovali do 
zkvalitnění zázemí v objektu na Horní Lipce, 
kde jsme na základě memoranda o spolu-
práci s Celním ředitelstvím Hradec Králové 
vybudovali celou řadu potřebných zařízení. 
Všechna tato zařízení, bez nichž by jen těžko 
mohlo dojít ke zřízení VRS, budou na základě 
memoranda bezplatně převedena do majetku 
státu. Možná se ptáte, proč jsme zvolili tento 

postup? Odpověď je prostá, pro celou řadu 
zaměstnanců našeho celního úřadu, a troufáme 
si říci, že jich je většina, nejsou pojmy profesní 
hrdost a sounáležitost bezobsažné. Nejsme 
zvyklí jen nadávat na poměry a čekat s nata-
ženou dlaní až někdo schválí investiční záměr. 
Kromě investic do objektů celní správy ve výši 
několika desítek tisíc korun jsme z klubových 
a spolkových peněz přispěli několika částkami 
v souhrnné výši téměř 30.000 Kč na budování 
expozice finanční stráže ve srubu „KS -14 
Cihelna“. Klub celníků řádně vede účetnictví, 
podává daňová přiznání a jsou u nás prováděny  
kontroly příslušnými orgány, poslední byla 
provedena v minulém týdnu.

V úvodu jsme uvedli, že Králicko bylo po 
dlouhá léta, kromě jiného, také regionem cel-
níků. Mnozí s ním spojili převážnou část svého 
profesního života a přesto, že došlo k řadě 
organizačních změn, má většina z nás k tomuto 
regionu velmi blízko. Na Celním úřadu Ústí 
nad Orlicí a jeho organizačních součástech 
je stále zaměstnáno 30 pracovníků z Králík 
a bezprostředního okolí. O tom, že máme ke 
Králicku hodně blízko, svědčí skutečnost, že 
jsme obnovili v Králíkách tradici celnických 
plesů. V letošním roce uspořádáme ve SOU 
v Dolní Lipce již 7. ročník Sportovních her 
Celního ředitelství Hradec Králové. Celní 
správa a Klub celníků Orlicko se podílí na 
organizaci „Cihelny“, ve dvouletých interva-
lech pořádáme setkání bývalých i současných 
zaměstnanců celní správy, kteří na Králicku 
pracovali. Jsme přesvědčeni, že těmito akti-
vitami přispíváme k propagaci regionu a vět-
šinově jsme považováni za seriozní partnery. 
Pochopitelně plně respektujeme právo kaž-
dého na odlišný názor, pokud je prezentován 
seriozní formou a jsou v něm uváděna fakta, 
nikoliv domněnky a spekulace. Pokud by došlo 
z naší strany k pochybení, jsme připraveni 
za ně nést zodpovědnost. Nehodláme však 
v žádném případě rezignovat na své aktivity 
v regionu Králík.

Na závěr bychom se občanům Králík chtěli 
omluvit za občasné narušení soukromí hlukem 
z prováděného střeleckého výcviku. Na zákla-
dě prokázaných skutečností musíme současně 
konstatovat, že tento hluk je svoji intenzitou a 
četností ve srovnání např. s dopravními pro-
středky, zahradní, zemědělskou a jinou techni-
kou, jedním z těch nejméně zatěžujících.

Cílem tohoto příspěvku není s kýmkoliv 
polemizovat, ale pouze popsat skutečný a 
prokazatelný stav týkající se činnosti celní 
správy a Klubu celníků Orlicko. Věříme, že 
u většiny občanů najdeme pro naše záměry 
pochopení a chtěli bychom jim touto cestou 
poděkovat.

Ladislav Brůha,
ředitel Celního úřadu Ústí nad Orlicí

Mgr. Martin Šesták,
předseda Klubu celníků Orlicko
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Speciální nabídka pro návštěvníky zimního Králicka
Tvrz Hůrka nabízí prohlídky pro skupiny zájemců i v individuálních 

termínech (např. večerní /po 17. hodině/ či ranní /před 10. hodinou/ 
prohlídka). zájemci se musí na takovouto prohlídku objednat dva dny 
předem a termín musí být potvrzen správcem tvrze. Prohlídky v indi-
viduálních termínech jsou určeny zejména pro návštěvníky zimních 
hor, zájezdy, školy apod.

Dělostřelecká tvrz Hůrka z let 1935-1938 představuje nejdokonče-
nější stavbu svého druhu na území ČR přístupnou veřejnosti. Je tvořena 
pěti mohutnými bojovými objekty a rozsáhlým podzemním systémem 
chodeb a sálů hluboko ve skalním masivu. Tvrz je přístupna veřejnosti 
ve stavu, v jakém ji v květnu 2008 předalo Ministerstvo obrany městu 
Králíky.

Objekt se nachází v Pardubickém kraji, na severním okraji města 
Králíky u silnice ve směru na Hanušovice. Z Velkého náměstí v Králí-
kách 12-15 minut pěší chůze, pro motoristy parkoviště přímo u vstupu 
do tvrze.

Prohlídka s odborným výkladem trvá cca 70 minut. Výklad upravu-
jeme podle věku, složení a zájmu skupiny návštěvníků.

Provozní doba muzea v roce 2009
Celoročně. Zavírací dny: 1. 1., Velikonoční pondělí, 23. až 26. 12., 31. 

12. Pondělky jsou pro individuální návštěvníky zavíracím dnem, zájezdy 
provedeme na základě potvrzené objednávky i v pondělí. Garantované 
časy vstupu do podzemí tvrze v červnu, červenci a srpnu v 10, 11, 13, 
14, 15, 16 hodin, v září až květnu v 11, 13 a 15 hodin. Až do výstupu 
poslední výpravy z podzemí zůstává návštěvníkům k dispozici otevřená 
pokladna s prodejem literatury, občerstvení a upomínkových předmětů, 
tj. do 16.30 hodin, resp. do 17.30 hodin.

Kontakt: 606 669 888; e-mail: hurka@boudamuseum.com
Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.

Vážení příznivci PLESU 2009. 
Oproti tradičnímu termínu se ples v letošním roce, z důvodu neplánované zahraniční cesty člena sku-

piny Classic Kroměříž, pořádá v druhé polovině března. Omlouváme se a doufáme, že to nebude mít vliv 
na výši výtěžku, který bude opět rozdělen na kulturní a sportovní činnost dětí a mládeže v Králíkách.
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Tvrz Hůrka „Rok nula“
(pokračování z minulého čísla zpravodaje)

Kolik má Hůrka vlastně jmen?
Nejen název Hůrka, ale i jméno Berghöhe, 

Hofeberg, Horka a Výšina – tak se říkalo či říká 
kopci na severním okraji města Králíky. Původ-
ní název kopce zněl Berghöhe a tak byl nazván 
i 2. stavební podúsek ŽSV III v Králíkách. Toto 
jméno se objevuje na většině výkresových i tex-
tových materiálů z doby stavby tvrze. Zajímavé 
jistě je, že místní obyvatelé (v převážné většině 
hlásící se k německé národnosti) kopec nazývali 
Hofeberg a nikoliv Berghöhe. Německý název 
se pokusili změnit na české označení překladem 
důstojníci ŘOPu. Skutečně (od jara roku 1938) 
se objektu začalo říkat Horka, ale na ujmutí 
se tohoto názvu se nedostávalo času. Zanikl 
v podstatě odchodem osádky tvrze, odchodem 
firmy a likvidací ŘOPu. Nepodařilo se tedy, aby 
zlidověl a dostal se přirozenou cestou do map, 
jak se původně předpokládalo. Po druhé světové 
válce byl název, zřejmě úřední cestou změněn 
– rovněž překladem – na Výšina (tady je pěkně 
vidět, kolika způsoby jde stejnou věc přeložit, 
význam zůstane, podoba slov je ale naprosto 
odlišná). Přesto se – zejména díky vojenské 
a bunkrologické veřejnosti prosadil a obecně 
ujal název Hůrka (velmi podobný názvu Horka, 
který je ale v dnešních podmínkách trochu méně 
jazykově obvyklý – působí archaicky). A tak po 
několika desetiletích došlo k naplnění požadav-
ku důstojníků ŘOPu. Z Horky se stala Hůrka 
a tento název zlidověl. Dostal se do literatury i 
povědomí lidí… A provozovatel na tom zřejmě 
nebude nic měnit…

Jak Hůrka vypadá?
V rámci opevňovacích prací v letech 1936–

1938, tvrz Hůrka (sruby: K – S 10, K – S 11, 
K – S 12, K – S 12a, K – S 13) spolu s nedale-
kou izolovanou dělostřeleckou pozorovatelnou 
(K – S 12b) tvořila stavební podúsek 2./III. 
– Berghöhe. Stavbu pro čs. armádu realizovala 
renomovaná pražská firma Dr. Ing. Karel Skor-
kovský. Výstavbu zahájila 5. srpna 1936, tvrz 
přišla na téměř 25 mil. předválečných korun. Za 
tuto částku vznikl jeden z pilířů předválečného 
opevnění – pět mohutných železobetonových 
objektů v nejvyšším stupni odolnosti a více než 
1,75 km podzemních chodeb a sálů, ukrytých 
hluboko ve skalním masivu.

Osádku objektu měl po jeho dokončení tvořit 

V. prapor hraničářského pluku 6. Velitelem to-
hoto útvaru a tím de facto i tvrze byl ustanoven 
pplk. pěch. Ervín Maršák, osádka měla čítat 424 
mužů (plus půl roty posilové pěchoty – což je 
bez služeb, které by jim poskytla tvrz asi 87 
mužů). Stavebně prakticky dokončenou a z části 
bojeschopnou tvrz armáda na rozkaz bez boje 
vyklidila a opustila počátkem října 1938.

I pevnost může mít pohnuté osudy…
V době okupace nechali Němci v rámci 

rozsáhlého zkušebního programu nainstalovat 
řadu původního zařízení (vrata do vjezdu, šikmý 
výtah, filtrovnu…) a prováděli na něm zkoušky. 
Uvažovali původně i o dalším – například o osa-
zení dělové a kulometné věže. S ohledem na 
náročnost montáže těchto technicky složitých, 
rozměrných a zejména velmi hmotných zařízení 
však od svého záměru okupanti upustili.

Povrchové objekty K – S 10, 11 a 13 se staly 
terčem opakovaných dělostřeleckých zkoušek. 
Již v roce 1939 došlo k vytrhání části pancéřo-
vých zvonů a kopulí (ze srubů K – S 12a a K 
– S 13) a některých dalších ocelových prvků. 

Na Hůrce se zkoušela také jedna z tajných 
zbraní III. říše – podkaliberní protibetonová 
střela Röchling. Pozůstatky těchto zkoušek 
jsou naprosto unikátní i v měřítcích Evropy a 
v budoucnu jim budeme věnovat maximální 
pozornost. Bohužel, v minulých letech došlo 
k vytěžení a zcizení několika dochovaných 
střel ze stěn srubu K – S 11. Lze jen doufat, že 
zpřístupnění tvrze veřejnosti a s tím spojená 
péče o objekt zabrání do budoucna obdobným 
situacím…

V roce 1944 zahájila okupační správa 
přestavbu podzemí tvrze na továrnu k výrobě 
leteckých součástí. V té době také začala stavba 
pracovního tábora pro několik set vězňů – nad 
vchodových objektem (pobočka koncentračního 
tábora Grossen-Rosen). Tito měli v podzemní 
továrně pracovat. Výrobní zařízení se alespoň 
zčásti podařilo instalovat, zda výroba skutečně 
běžela, bohužel nevíme jistě. Faktem zůstává, že 
zařízení jako kořist odvezla sovětská armáda už 
během května 1945. Demontáž podle některých 
informací prováděli vězni z tábora a zacházení 
s nimi nebylo lepší, než dříve ze strany jejich 
věznitelů. Pozůstatky těchto úprav – uvnitř i vně 
tvrze jsou dodnes patrné.

V roce 1946 armáda tvrz vyčistila a uza-

vřela. Počátkem 50. let minulého století došlo 
k drobným opravám a ověřovalo se využití 
tvrze armádou ke skladovacím účelům. V těchto 
letech také národní podnik Kovošrot vytrhal 
zbývající pancéřové zvony – ze srubů K – S 10 
a K – S 11, zlikvidoval i dva volně ležící již vy-
tržené zvony před vchodovým objektem, které 
Němci neodvezli. Stejný osud potkal i rozsáhlé 
zbytky překážkového systému.

V roce 1958 padlo rozhodnutí o využití pod-
zemí tvrze na vojenské muniční skladiště. Ke 
zprovoznění tzv. 4. muničního skladu Králíky 
došlo na konci 50. let minulého století. Název 
a účel tohoto zařízení se během následujících 
desetiletí několikrát změnil, tvrz však stále 
zůstávala vojenským skladem. Na Hůrku, jako 
na jeden z pilířů předválečného pevnostního 
systému se mělo zapomenout. Dělalo se hodně 
pro to, aby vymizela z povědomí lidí, což se 
zčásti povedlo. Náletovými dřevinami zarostlé 
objekty na povrchu, „přizdobené“ skládkami 
odpadů a četnými pozůstatky ostnatého drátu, 
kdysi zákaz fotografování a zákaz zastavení 
vozidel v prostorech sousedících s tvrzí, to vše 
udělalo svoje… 

Z dnešního pohledu je pozitivní skutečnost, 
že se pracovníci vojenského útvaru o vnitřek 
objektu pečlivě starali. Díky jejich práci je řada 
zařízení a výbavy objektu ve velmi dobrém sta-
vu – to by jinak vůbec nebylo. Bohužel, jejich 
práci zčásti znehodnotilo několikaleté „předává-
ní“ tvrze městu Ministerstvem obrany.

Kde přesně Hůrka leží a čím je zajímavá?
Hůrka se nachází na severním okraji města 

Králíky. Vstupní areál (připomínající spíše 
malý výrobní závod, než vchod do pevnosti) 
s rozsáhlým parkovištěm leží v bezprostřední 
blízkosti silnice z Králík na Hanušovice. Pro 
pěší je přístup nenáročný – z Velkého náměstí 
v Králíkách cca 15 minut po silnici směrem na 
Hanušovice.

Stav tvrze je poznamenán dlouholetým vyu-
žíváním ke skladovacím účelům jen částečně. 
Práce zde provedené armádou byly ve srovnání 
s jinými objekty šetrné. Moderní technologie 
se nacházejí zejména ve vchodovém srubu, 
podzemní prostory nejsou přestavbou pozna-
menány. Unikátem jsou například již zmíněná 
původní posuvná pancéřová vrata uzavírající 
překladiště materiálu ve vchodovém srubu, 
funkční šikmý výtah (svážnice) vyrobený po 
válce, akumulátorová lokomotiva a vagóny 
podzemní úzkorozchodné železnice. 

Dochované podzemí bude sloužit zejména 
k výstavním účelům s expozicemi věnovanými 
čs. opevnění, dalším pevnostním systémům, 
historii armády, ale také expozicím připomí-
najících okupaci, odboj a další témata. Nebude 
chybět ani expozice věnovaná zkouškám 
německých tajných zbraní na Králicku v době 
okupace. Oslovujeme také sběratele starých 
pohledů a dokumentů – jedna ze stálých ex-
pozic by měla přibližovat historické Králíky a 
okolní obce. To vše vznikne postupně tak, jak 
to zpřístupňovací, rekonstrukční a konzervační 
práce provozovateli umožní.

Provozní doba muzea: 
Otevřeno pro veřejnost je celoročně. Chtěli 

jsme, aby zavíracích dnů bylo co nejméně a 
tvrz mohl zájemce navštívit i v zimním období, 
kdy jsou všechny ostatní památky tohoto druhu 
vlastně uzavřené. Zavírací dny na Hůrce jsou: 
1. 1., Velikonoční pondělí, 23. až 26. 12., 31. 
12. Pondělky jsou pro individuální návštěvníky 

(pokračování na straně 5)



Králický zpravodaj 2/2009 - �

zavíracím dnem, zájezdy se provádí na základě 
potvrzené objednávky i v pondělí. Garanto-
vané časy vstupu do podzemí tvrze v červnu, 
červenci a srpnu v 10, 11, 13, 14, 15, 16 hodin, 
v září až květnu v 11, 13 a 15 hodin. Až do 
výstupu poslední výpravy z podzemí zůstává 
návštěvníkům k dispozici otevřena pokladna 
s prodejem literatury, základního občerstvení 
a upomínkových předmětů, tj. do 16.30 hodin, 
resp. do 17.30 hodin.

Pro občany Králík byl vstup do tvrze až do 
konce roku 2008 zdarma – pouze se musel 
každý prokázat občanským průkazem.

Závěrem zbývá dodat, že všichni doufáme, že 
se tvrz Hůrka dostane co nejdříve do povědomí 
co největšího počtu zájemců z řad odborné 
i laické veřejnosti a návštěvnost se bude v příš-
tím roce zvyšovat tak, abychom mohli co nejdří-
ve realizovat maximum plánovaných činností a 
záměrů. Nápomocna by tomu měla být i nově 
připravovaná rozsáhlá propagační kampaň. Tu 
spustíme na veletrhu cestovního ruchu v lednu 
2009 v Brně. Ve spolupráci s odborem kultury 
města Králíky budeme Králickou pevnostní ob-
last prezentovat v samostatné expozici na ploše 
20 m2. Premiéru tam bude mít několik druhů 
tištěných propagačních materiálů (skládačky 
s mapou, cizojazyčné letáky, vizitky…) které 
se nám podařilo připravit a vydat i díky pod-
poře Pardubického kraje a několika sponzorů. 

Tvrz Hůrka „Rok nula“
(pokračování ze strany 4) Informační kampaň pak bude pokračovat nejen 

na území kraje, ČR, ale materiály v mutacích 
budou šířeny i v zahraničí.

Poděkování si zaslouží ti, co pomohli roz-
běhu Muzeu opevnění – dělostřelecké tvrzi 
Hůrka v roce „0“.

• Pardubický kraj – zejména pan Ing. Ivo 
Toman, Bc. Miloslav Macela a Ing. Petr Šilar.

• Stavební odbor – zejména paní Nosková a 
paní Večeřová

• Majetkový odbor – zejména paní Kubíč-
ková

• Finanční odbor – zejména paní Pecháč-
ková

• Odbor životního prostředí – pan Ing. 
Orlita

• Majitelé pozemků pan Milták a pan Bárna
• Pracovníci Vojenského muzea Králíky 

– Jindřich Večeř, Vladimír Khol a Olga Černá
• Místní podnikatelé, restauratéři a hoteli-

éři, kteří pomohli s osvětou a propagací tvrze 
Hůrka.

• Bývalí pracovníci vojenského útvaru, 
kteří působili ve tvrzi Hůrka, a pomohli radou 
nebo činem.

• Četní občané Králík a okolí, kteří muzeum 
navštívili a slíbili mu podporu – například 
šířením propagace a informací.

Zvláštní poděkování paní starostce Janě 
Ponocné a místostarostovi Čestmíru Doub-
ravovi.

Kontakty:
Správce tvrze Hůrka – telefon: 606 669 888; 

465 322 902
e-mail: hurka@boudamuseum.com
Pevnost Hůrka, Č.p. 1938
561 69   Králíky
Provozovatel:
SPOLEČNOST PŘÁTEL ČS. OPEVNĚNÍ, 

o.p.s., Glinkova 9, 623 00 BRNO
Provozovatel Muzea opevnění – dělostřelec-

ké tvrze Hůrka pro město Králíky
Zřizovatel Muzea československého opev-

nění – dělostřelecké tvrze Bouda
Provozovatel Areálu československého opev-

nění Šatov pro Technické muzeum v Brně
Novinky z námi spravovaných muzeí najdete 

na http://www.boudamuseum.com. Stránky jsou 
pravidelně aktualizovány. Taktéž lze využít 
nabídky našeho internetového obchodu http://
obchod.boudamuseum.com/ a pomoci tím naší 
snaze o záchranu těchto unikátních památek.

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.

Pozvánka
na

49. Králický karneval
27. 2. karneval pro dospělé 
(Střelnice - skupina Bladex)

28. 2. - dětský karneval
(od 14.00 hod.)

Téma masek: Svět filmu
Organizaci letošního karnevalu jsme 

pojali  trochu jinak než v minulém období. 
Letos jsme se rozhodli pouze pro jeden 
karnevalový večer – pátek. Tradiční so-
botní koncert jsme se rozhodli tento rok 
nepořádat. Dětský karneval jsme z nedě-
le přesunuli na sobotní odpoledne. 

Pro letošní rok jsme se rozhodli za-
měřit charakter akce více „karnevalově“ 
a pro více věkových skupin. Z plakátů 
zjistíte, že přibylo nové místo – penzion 
Adlerberg (dříve statková jídelna, poslé-
ze Mista). Díky vstřícnosti provozovatelů 
jsme v tomto zařízení připravili vystoupe-
ní oblíbeného souboru z Jablonného nad 
Orlicí, skupiny Monitor. Tuto skupinu zná-
te z již tradičního vystupování v letním 
období při akci Bikechallenge. Zábava 
zde bude zaměřena na střední a starší 
generaci. Na Střelnici tradičně vystoupí 
skupina Bladex. Vítanou novinkou a 
zpestřením pro návštěvníky bude vystou-
pení „živé“ chorvatské kapely ve vinárně 
U Chorvata. Také návštěvníci hotelu Be-
seda zažijí příjemné posezení u příjemné 
hudby v podání dámské kapely. Příjem-
né posezení je nachystáno i v jiných 
provozovnách, kde je připravena živá 
případně reprodukovaná hudba. Věříme, 
že příjemné posezení 
a pobavení naleznete 
ve všech spolupracu-
jících provozovnách. 
Seznam provozoven 
je zveřejněn na zadní 
straně zpravodaje.
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Změny v dani z nemovitostí od 1. 1. 2009
Tímto textem se zároveň doplňují Pokyny 

k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od 
zdaňovacího období roku 2009 (tiskopis MF 
č. 25 5450/1 vzor 13), které, vzhledem k datu 
vydání poslední novely zákona o dani z nemo-
vitostí, některé z níže uvedených informací 
neobsahují.

1. Osvobození některých zemědělských 
pozemků od daně z pozemků

Novelou zákona č. 338/1992 Sb., o dani z ne-
movitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o dani z nemovitostí“), účinnou od 
1.1.2008, získaly obce možnost stanovit obecně 
závaznou vyhláškou osvobození některých ze-
mědělských pozemků podle ustanovení § 4 odst. 
1 písm. v) zákona o dani z nemovitostí. Tento 
druh osvobození se uplatní poprvé pro zdaňovací 
období roku 2009.

Zákon o dani z nemovitostí ve znění platném 
od 1. 1. 2009 - § 4

Osvobození od daně
(1) Od daně z pozemků jsou osvobozeny
v) pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, 

ovocných sadů a trvalých travních porostů, 
jestliže tak obec stanoví obecně závaznou 
vyhláškou; pokud obec uvedené pozemky od 
daně z pozemků takto osvobodí, toto osvobo-
zení se nevztahuje na pozemky v zastavěném 
území nebo v zastavitelné ploše obce, jestliže 
tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, 
ve které současně vymezí tyto pozemky jejich 
parcelním číslem a uvedením katastrálního 
území, ve kterém leží.

Čl. XI zákona č. 261/2007 Sb.:
Přechodná ustanovení
1. Pokud obec obecně závaznou vyhláškou 

vydanou podle § 4 odst. 1 písm. v) zákona č. 
338/1992 Sb, o dani z nemovitostí, ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto záko-
na, osvobodí pozemky orné půdy, chmelnic, vi-
nic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, 
postupuje se podle této obecně závazné vyhlášky 
poprvé ve zdaňovacím období roku 2009.

2. Pokud obec obecně závaznou vyhláškou 
vydanou podle § 4 odst. 1 písm. v) zákona č. 
338/1992 Sb, o dani z nemovitostí, ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, některé z pozemků orné půdy, chmelnic, 
vinic, ovocných sadů a trvalých travních poros-
tů v zastavěném území obce nebo v zastavitelné 
ploše obce neosvobodí, postupuje se podle této 
obecně závazné vyhlášky poprvé ve zdaňovacím 
období roku 2009.

Informaci o tom, zda je konkrétní pozemek 
zemědělské půdy (druhy pozemků „A“ a „B“) 
od daně podle § 4 odst. 1 písm. v) zákona o dani 
z nemovitostí osvobozen, lze získat na obecním 
úřadu obce, která obecně závaznou vyhlášku 
vydala. Toto osvobození se však nevztahuje 
na pozemky, evidované v katastru nemovitostí 
jako zahrady.

V případě, že se rozhodnete použít aplikaci 
pro elektronické podání daňového přiznání, 
umístěnou na internetových stránkách České 
daňové správy na adrese http://cds.mfcr.cz, 
případné osvobození pozemku podle § 4 odst. 1 
písm. v) zákona o dani z nemovitostí se při vy-
plňování elektronického formuláře automaticky 
doplní, stejně jako hodnoty místního koeficientu 
a dalších koeficientů, ceny zemědělských po-
zemků apod. Takto vyplněné přiznání nemusí 

být podáno pouze elektronicky, ale lze jej také 
podle nápovědy programu vytisknout a podat 
běžným způsobem.

2. Místní koeficient
Novelou zákona o dani z nemovitostí, účinnou 

od 1.1.2008, získaly obce možnost stanovit podle 
ustanovení § 12 téhož zákona pro všechny nemo-
vitosti na území obce místní koeficient ve výši 
2, 3, 4 nebo 5. Dnem 1.1.2009 nabyla účinnosti 
další novela zákona o dani z nemovitostí (zákon 
č. 1/2009 Sb.), kterou jsou z aplikace místního 
koeficientu vyloučeny některé druhy pozemků.

Zákon o dani z nemovitostí ve znění platném 
od 1. 1. 2009 - § 12

Místní koeficient
Obec může obecně závaznou vyhláškou pro 

všechny nemovitosti na území celé obce stanovit 
jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. 
Tímto koeficientem se vynásobí daňová povin-
nost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, 
staveb, samostatných nebytových prostorů a 
za byty, popřípadě jejich soubory, s výjimkou 
pozemků uvedených v § 5 odst. 1.

Čl. XI zákona č. 261/2007 Sb.:
Přechodná ustanovení
4. Pokud obec stanoví obecně závaznou vy-

hláškou vydanou podle § 12 zákona č. 338/1992 
Sb, o dani z nemovitostí, ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, místní 
koeficient, použije se tento koeficient poprvé 
pro zdaňovací období roku 2009.

Pokud je příslušnou obcí stanoven místní ko-
eficient podle § 12 zákona o dani z nemovitostí, 
vyplní se jeho hodnota u všech druhů pozemků a 
staveb na území obce, s výjimkou druhů pozemků 
„A“ – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, 
ovocný sad, a „B“ – trvalý travní porost (dříve 
louka, pastvina).

Informaci o tom, zda byl pro konkrétní obec 
stanoven místní koeficient podle § 12 zákona 
o dani z nemovitostí, lze získat na místně pří-
slušném finančním úřadu či na obecním úřadu 
obce, na jejímž území se nacházejí předmětné 
nemovitosti. V případě, že se rozhodnete použít 
aplikaci pro elektronické podání daňového 
přiznání, umístěnou na internetových stránkách 
České daňové správy na adrese http://cds.mfcr.
cz, hodnota případného místního koeficientu se 
při vyplňování elektronického formuláře auto-
maticky doplní.

3. Zrušení některých osvobození od daně 
ze staveb

Novelou zákona o dani z nemovitostí, účinnou 
od 1.1.2009, dochází ke zrušení některých druhů 
osvobození od daně ze staveb.

Zákon o dani z nemovitostí ve znění platném 
od 1.1.2009 - § 9

Osvobození od daně
(1)
Od daně ze staveb jsou osvobozeny
g) zrušeno
r) stavby na dobu pěti let od roku následují-

cího po provedení změny spočívající ve změně 
systému vytápění přechodem z pevných paliv na 
systém využívající obnovitelné energie solární, 
větrné, geotermální, biomasy,

Čl. II zákona č. 1/2009 Sb.:
Přechodná ustanovení
1. Pokud vznikl nárok na osvobození od daně 

ze staveb podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 

338/1992 Sb., zákona o dani z nemovitostí, ve 
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, osvobození se poskytne naposledy ve 
zdaňovacím období 2009.

2. Pokud vznikl nárok na osvobození od daně 
ze staveb podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 
338/1992 Sb., zákona o dani z nemovitostí, ve 
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, osvobození se poskytne naposledy ve 
zdaňovacím období 2012.

Osvobození u nových staveb obytných domů 
nebo bytů v nových stavbách obytných domů 
podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z nemo-
vitostí, již přiznané v předchozích zdaňovacích 
obdobích, se poplatníkům poskytne naposledy 
ve zdaňovacím období 2009 (např. stavba nebo 
byt byly dokončeny v průběhu roku 2007, nárok 
na osvobození vznikl dnem 1. ledna 2008 a byl 
uplatněn v daňovém přiznání na rok 2008). Ve 
zdaňovacím období roku 2010 již toto osvobození 
nelze poskytnout. Od 1.1.2009 přitom již nelze 
nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo 
bytu, které byly dokončeny v průběhu roku 2008 
nebo později.

Osvobození staveb po zateplení na základě sta-
vebního povolení podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona 
o dani z nemovitostí, již přiznané v předchozích 
zdaňovacích obdobích, se v případech, kdy dosud 
neuplynula zákonná lhůta pěti let počínaje rokem 
následujícím po provedení zateplení, poplatní-
kům poskytne naposledy ve zdaňovacím období 
roku 2012 (např. stavba byla zateplena v průběhu 
roku 2007, nárok na osvobození vznikl dnem 1. 
ledna 2008 a byl uplatněn v daňovém přiznání 
na rok 2008). Od 1.1.2009 přitom již nelze nově 
přiznat nárok na osvobození stavby, u níž bylo na 
základě stavebního povolení provedeno zateplení 
v průběhu roku 2008 nebo později.

Osvobození týkající se změny vytápění pře-
chodem z pevných paliv na obnovitelnou energii 
solární, větrnou, geotermální a biomasy, zůstává i 
nadále zachováno v původním rozsahu.

4. Ukončení platnosti koeficientů 0,3 a 0,6
Čl. XI zákona č. 261/2007 Sb.:
Přechodná ustanovení
3. Pokud obec přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona stanovila koeficient 0,3 nebo 
0,6 obecně závaznou vyhláškou vydanou 
podle § 6 nebo § 11 zákona č. 338/1992 Sb., 
o dani z nemovitostí, ve znění účinném do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, použijí se tyto 
koeficienty naposledy pro zdaňovací období 
roku 2008.

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2009 se 
hodnoty koeficientů 0,3 a 0,6 nepoužijí.

V případech, kdy byly pro zdaňovací období 
roku 2008 použity koeficienty v hodnotách 0,3 
a 0,6, stanovené obecně závaznou vyhláškou, se 
použijí hodnoty koeficientů, stanovené zákonem 
podle počtu obyvatel obce na základě posledního 
sčítání lidu, nestanoví-li obec obecně závaznou 
vyhláškou jinak (viz níže).

Obec může podle § 6 odst. 4 zákona o dani z 
nemovitostí pro stavební pozemky a podle § 11 
odst. 3 písm. a) téhož zákona pro obytné domy, 
ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným 
domům, byty a ostatní samostatné nebytové 
prostory stanovit obecně závaznou vyhláškou pro 
jednotlivé části obce koeficient o jednu kategorii 
vyšší nebo o jednu až tři kategorie nižší než je 
hodnota stanovená zákonem, a to v rozmezí 
zákonných hodnot, tj. 1,0 až 5,0.



Králický zpravodaj 2/2009 - �

F
i
n
a
n

n
í
 
ú

a
d
 
v
 
Ž
a
m
b
e
r
k
u

P
i
o
n
ý
r
 
1
3
6
0
,
t
e
l
:
4
6
5
6
7
8
1
1
1
,
f
a
x
:
4
6
5
6
7
8
3
9
8

P
r
a
v
i
d
e
l
n
é
 
s
l
u
ž
b
y
 
p
r
o
 
p
o
p
l
a
t
n
í
k
y

D
en

ední hodiny
Podatelna

Pokladna
Pond

lí
8:00 – 17:00

8:00 - 17:00
8:00 – 11:00  13:00 - 16:00

Ú
terý

8:00 - 15:00
Steda

8:00 – 17:00
8:00 - 17:00

8:00 – 11:00  13:00 - 16:00
tvrtek

8:00 - 15:00
Pátek

8:00 - 14:00

M
i
m
o

á
d
n
é
 
s
l
u
ž
b
y
 
p
r
o
 
p
o
p
l
a
t
n
í
k
y
 
v
 
r
o
c
e
 
2
0
0
9

V
 dob

od 19. 1. do 2. 2. 2009 pro podávání p
iznání a placení dan

 silni
ní a

pro podávání p
iznání k dani z nem

ovitostí a v dob
od 18. 5. do 1. 6. 2009 pro

placení dan
 z nem

ovitostí budou na ú
ad

 v Žam
berku organizovány následující

m
im

o
ádné služby:

D
en

ední den a podatelna
Pokladna

Pond
lí

8:00 - 17:00
8:00 - 11:00  13:00 - 16:00

Ú
terý

8:00 - 15:00
8:00 - 11:00  13:00 - 14:00

Steda
8:00 - 17:00

8:00 - 11:00  13:00 - 16:00
tvrtek

8:00 - 15:00
8:00 - 11:00  13:00 - 14:00

Pátek
8:00 - 14:00

8:00 – 11:00

Pro podávání p
iznání a placení dan

 z p
íjm

 v b
eznu platí zvláštní úprava.

V
 Žam

berku 31. 12. 2008

                                                                                                Ing. M
iroslav B

uryška v.r.
editel

Ú Ú
E ED D

N N
Í ÍD D

N N
Y Y

, ,P PO O
D D

A A
T TE EL LN N

A A
A A

P PO O
K K

L LA A
D D

N N
A A

V V
R R

O O
C C

E E
2 20 00 09 9

F
i
n
a
n

n
í
 
ú

a
d
 
v
 
Ž
a
m
b
e
r
k
u

P
i
o
n
ý
r
 
1
3
6
0
,
t
e
l
:
4
6
5
6
7
8
1
1
1
,
f
a
x
:
4
6
5
6
7
8
3
9
8

O
d
 
9
.
 
3
.
 
2
0
0
9
 
d
o
 
2
0
.
 
3
.
 
2
0
0
9
 
b
u
d
e
 
ú

e
d
n
í
m
 
d
n
e
m
 
k
a
ž
d
ý

p
r
a
c
o
v
n
í
 
d
e
n
 
v
 
n
á
s
l
e
d
u
j
í
c
í
m
 
r
o
z
s
a
h
u

D
en

ední den a podatelna
Pokladna

Pond
lí

8:00 - 17:00
8:00 - 11:00  13:00 - 16:00

Ú
terý

8:00 - 15:00
Steda

8:00 - 17:00
8:00 - 11:00  13:00 - 16:00

tvrtek
8:00 - 15:00

Pátek
8:00 - 14:00

O
d
 
2
3
.
3
.
2
0
0
9
 
d
o
 
3
1
.
3
.
2
0
0
9
 
b
u
d
e
 
ú

e
d
n
í
m
 
d
n
e
m
 
k
a
ž
d
ý

p
r
a
c
o
v
n
í
 
d
e
n
 
v
 
n
á
s
l
e
d
u
j
í
c
í
m
 
r
o
z
s
a
h
u

D
en

ední den a podatelna
Pokladna

Pond
lí

8:00 - 18:00
8:00 - 11:00  13:00 - 16:00

Ú
terý

8:00 - 18:00
8:00 - 11:00  13:00 - 16:00

Steda
8:00 - 18:00

8:00 - 11:00  13:00 - 16:00
tvrtek

8:00 - 18:00
8:00 - 11:00  13:00 - 16:00

Pátek
8:00 - 18:00

8:00 - 11:00  13:00 - 16:00

D
ne 24. 3. 2009

v Jablonném
 nad O

rlicí, dne 26.3.2009
v Letohrad

 a v období od 25. 3. do
31. 3. 2009

v K
rálíkách budou pracovníci finan

ního ú
adu p

ebírat p
iznání k dani z p

íjm
v zasedacích m

ístnostech  t
chto m

st  v dob
 8:30-12:00 a 13:00-16:00 hodin. Z technických

vod
 zde nebude m

ožno platit da
 v hotovosti, k dispozici však budou da

ové složenky
k platb

 na pošt
.

V
 Žam

berku dne 9. 1. 2009

                                                                                                Ing. M
iroslav B

uryška v.r.
editel

Ú Ú
E ED D

N N
Í ÍD D

N N
Y Y

, ,P PO O
D D

A A
T TE EL LN N

A A
A A

P PO O
K K

L LA A
D D

N N
A A

B B
E EZ ZE EN N

2 20 00 09 9



Králický zpravodaj 2/2009 - �



Králický zpravodaj 2/2009 - 9

Lyžařský výcvik
V pondělí 19. 1. 2009 nastoupily děti z Mateřské školy Prostřední Lipka na týdenní lyžařský 

výcvik, který probíhal v SKI CENTRUM Dolní Morava. Společně s námi se výcviku zúčastnily 
Mateřské školy z Králík a Šumperka. Mezi dětmi se vytvořila správná skupina kamarádů, která 
se vzájemně podporovala a pomáhala si. Lyžařský výcvik byl ukončen v pátek 23. 1. 2009 jízdou 
na lyžích v maskách. Děti předvedly, co se za týden naučily a z rukou lyžařských instruktorů 
přebraly diplomy a medaile. Děkuji tímto rodičům, babičkám a dědečkům, kteří si udělali čas a 
přišli děti podpořit. Byl to prima týden.

Za mateřskou školu učitelka Ivana Petruželková 

Semináře pro podnikatele
Regional Development Agency připravila 

na zahájení nového podnikatelského roku 
spolu s Krajskou hospodářskou komorou Krá-
lovéhradeckého kraje mimořádně atraktivní 
nabídku vzdělávání, které probíhá v rámci rea-
lizace projektu UČENÍM K BUDOUCNOSTI 
VENKOVA.

V rámci zmiňovaného projektu UČENÍM 
K BUDOUCNOSTI VENKOVA již proběhly 
první vzdělávací semináře v Rychnově nad 
Kněžnou, Trutnově a Broumově, kde zástupci  
podnikatelské sféry hodnotili zejména vysoký 
profesionální přístup všech odborných školitelů, 
kteří po odborné věcné přednášce dále poskytli  
jednotlivým zájemcům  konzultace v oblasti 
řešení konkrétních případů, a rovněž ocenili 
i připravený materiál, který obdrží všichni 
účastníci nejen v tištěné verzi, ale rovněž 
i v elektronické podobě.  

Dovolujeme si upozornit, že tento typ ško-
lení je ZDARMA, dotován z prostředků EU. 
Pro účastníky školení je zajištěno občerstvení 
a oběd. 

Na kurzech pro veřejnost se záměrem 
podnikání budou přednášet tito lektoři:

Stavební zákon - Ing. Milan Pacák,  vedou-
cí odboru územního plánování a stavebního 
řádu.

Legislativa podnikání - JUDr. Antonín Valtr, 
jednatel spol. PRO Consulting, s. r. o. Hradec 
Králové a rozhodce Rozhodčího soudu při 
Hospodářské a Agrární komoře ČR.

Marketing a propagace - Jiří Daniel, 
oblastní ředitel Krajské hospodářské komory 
Královéhradeckého kraje.

Účetní a daňová legislativa - Mgr. Ing. 
Dagmar Christophová (Křenová) - daňový 
poradce, auditor.

Úvěry a smluvní vztahy - Ing. Petr Zelenka, 
jednatel spol. PRO Consulting, s. r. o. Hradec 
Králové, místopředseda Krajské hospodářské 
komory Královéhradeckého kraje.

Níže uvedené kurzy se budou konat v úterý 
17. 2. a středu 18. 2. 2009 v prostorách hotelu 
Florida, T. G. Masaryka 93, 562 01 Ústí nad 
Orlicí.

dne 17. 2. 2009  (úterý)
9:00 - 10:45 - Stavební zákon, 11:00 – 15:00 

- Legislativa podnikání, 15:30 – 17:00 - Mar-
keting a propagace

dne 18. 2. 2009 (středa)
9:00 – 12:30 - Účetní a daňová legislativa, 

13:30 – 17:00 - Úvěry a smluvní vztahy
V případě Vašeho zájmu se prosím přihlaste 

do 9. 2. 2009 na adrese martina.zadrazilova@
euro-glacensis.cz (vyř.: Ing. Martina Zadraži-
lová – 736 747 506). 

Poděkování
sponzorům

skautského plesu
V pátek 16.1.2009 pořádaly skautské oddíly 

z Červené Vody a Králík již 11. skautský ples. 
Předtančení si připravila skupinka břišních ta-
nečnic ze Žamberka a svým vystoupením jistě 
zaujaly všechny přítomné. K tanci a poslechu 
hrála, na našem plese již po několikáté a jako 
vždy skvěle, skupina Monitor. Věříme, že se 
ples líbil a snad nebudeme daleko od pravdy. 
Tímto chceme poděkovat všem uvedeným 
sponzorům, kteří svým sponzorským darem 
přispěli k obohacení tomboly.

Sponzoři: R-net, p. Severin, MUDr. Kotrlá, 
pí Marešová, Falco nábytek, MUDr. Záruba, 
MUDr. Vítková, pí Kysilková, MUDr. Morav-
cová, Domov důchodců Červená Voda, Truh-
lářství Minář, BEST st. stroje, MUDr. Vítek, p. 
Jaroslav Rouča, Drogerie TETA, pí Dostálová, 
Galanterie Topičová, p. Vágner, Boom shop, 
Spojené Kartáčovny, p. Jindřich Peichl, Rolnic-
ká a.s., Intercolor, Hotel Beseda, Viking outdoor 
Králíky, Galanterie Ročková, Macháček PC 
servis, Květiny Čumová, Sport Fečková, Dětský 
textil Kubešová, Drogerie Pěnkavová, Textil 
Ježková, Incot Králíky, Knihkupectví Pohlovi, 
pí Klimešová, Sport Jirásek, Vinárna Trojice,  
MUDr. Měchurová, Truhlářství Vaněček, 
Zlatnictví Beranová, pí Kudláčková, Elektro 
Laufek, Limeco Jeník, Elektro Valenta, Vinár-
na u Chorvata, Dům barev Králíky, Chovatelské 
potřeby Králíky, pí Vaněčková, pí Walterová, p. 
Korálek, Zdravá výživa Králíky, Obecní úřad 
Červená Voda, Zelenina Opravil, Pekárny Falta, 
Daniel Večeř – Vysokozdvižné vozíky, p. Emil 
Kesselgruber.

Děkují skauti střediska
Bílá liška Červená Voda
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Z historie i zákulisí akcí BOUDA/CIHELNA
(pokračování z minulého čísla)

Mobilizace Cihelna 2006 - Králíky byla 
jiná. Přestože si Síly podpory a výcviku AČR 
vybíraly oddychový čas, návštěvníci akce 
CIHELNA 2006 to prakticky nepostřehli. 
Více než šestihodinový maratón dynamických 
ukázek na hlavní předváděcí ploše v blízkosti 
Vojenského muzea Králíky jim nedal téměř 
žádnou možnost oddychu. 

Sudý rok se pořadatelé zaměřují vždy na rok 
1938. Obsahem ukázek se stal popis událostí 
z podzimu, kdy československá branná moc 
vedla boj s teroristickými jednotkami Sudeto-
německého dobrovolnického sboru a po přijetí 
podmínek konference velmocí v Mnichově 
vojáci proti svému přesvědčení opouštěli bez 
válečného střetnutí dobře vybudovaná obran-
ná postavení… Druhá část bojových ukázek 
věnovaná fiktivní válce o československé 
opevnění ukazovala divákům, jaký průběh 
mohlo mít válečné střetnutí tehdy, když by čes-
koslovenská politická reprezentace podmínky 
konference z Mnichova nepřijala.

To ale nebylo zdaleka vše. Další novinkou 
se stala ukázka boje Spojenecké kolony po-
stupující Francií směrem k území nacistické 
III. říše na podzim roku 1944 a také těžkou 
technikou hojně dotovaná ukázka „Cvičení 
Varšavské smlouvy“ nazvaná „Boj o pře-
mostění“.

Dynamickou ukázku předvedli také přísluš-
níci Celní správy ČR a Pěší roty 201. praporu 
aktivních záloh, ukázky předvedlo i letectvo. 
Bylo rozhodně na co se dívat.

Králickou pevnostní oblast a všechny atrak-
ce, které třídenní program nabízel, navštívilo 
okolo 15 000 lidí, vlastní boje shlédlo cca 9 
000 diváků.

Mezi zúčastněnou technikou se objevilo 
několik lahůdek. Premiéru mělo představení 
nejtěžšího kolopásového tahače FAMO, která 
tahal za II. světové války v německé armádě 
těžká polní děla, vyprošťoval na bojištích 
nejtěžší tanky a okupační moc jej používala 
i k odvozu vytrhaných pancéřových zvonů a 
kopulí z objektů čs. těžkého opevnění. Tento 
unikát pochází ze soukromé sbírky pana Lé-
hara ze Zvole.

POŘADATELÉ: VOJENSKÉ MUZEUM 
KRÁLÍKY - ARMYFORT, s.r.o.; KRAJSKÉ 
VOJENSKÉ VELITELSTVÍ PARDUBICE; 
SPOLEČNÉ SÍLY AČR; MĚSTO KRÁLÍKY; 
KLUB CELNÍKŮ ORLICKO; VOJENSKO-
HISTORICKÝ KLUB ERIKA BRNO; KLU-
BY VOJENSKÉ HISTORIE A HISTORICKÉ 
VOJNSKÉ JEDNOTKY Z CELÉ ČR.

SPONZOŘI A PARTNEŘI akce MOBI-
LIZACE - CIHELNA 2006 - KRÁLÍKY: 
GENERÁLNÍM SPONZOREM SE STAL 
PIVOVAR HOLBA a.s. HANUŠOVICE; 
AKCI SPONZOROVALI: A.M.T. GROUP; 
BOIS FILTRY; ČZ a.s. (DESTA); DICOM; 
DUPLER; EKOLA České Libchavy; EXCA-
LIBUR; GUMÁRNY ZUBŘÍ; Hanušovická 
lesní, a. s.; INCOT, Králíky; Intercolor, Bílá 
Voda; Kümpers-Textil, Těchonín; OFTIS Ústí 
nad Orlicí; OMNIPOL; ORITEST; SIGMA 
GROUP; ŠMÍDL autodoprava, Žamberk; VaK 
Jablonné nad Orlicí; VAKSTAV Jablonné nad 
Orlicí; VOP 025; VOP 026; ZEOS Prostřední 
Lipka.

MEDIÁLNÍ PODPORU POSKYTOVAL: 
ATM; ČESKÝ ROZHLAS PARDUBICE; 

DENÍKY BOHEMIA.
Mezi čestnými hosty byli: ministr pro 

místní rozvoj Mgr. Radko Martínek; poslanec 
parlamentu ČR Daniel Petruška; poslanec 
parlamentu ČR Ing. Miloslav Soušek; náčelník 
Generálního štábu AČR armádní generál Ing. 
Pavel Štefka; velitel Sil podpory a výcviku 
generálporučík Ing. Jan Ďurica; velitel Společ-
ných sil generálmajor Ing. Josef Sedlák. 

Historické jednotky a kluby na akci Cihelna 
2006: Na akci CIHELNA 2006 se divákům 
představily, stejně jako při minulých ročnících, 
četné kluby vojenské historie a historické 
vojenské jednotky. Šlo výhradně o zvané 
subjekty, které většinou představují vybranou 
špičku mezi českými zájmovými občanskými 
sdruženími tohoto zaměření. Několik účast-
níků přijelo i ze zahraničí. Naprostá většina 
účastníků nebyla na akci CIHELNA poprvé. 
V letošním roce organizační štáb pozval a 
pozvání přijaly tyto subjekty (dle abecedy): 
FJR2, Garda města Hradce Králové, Klub ma-
jitelů historických vozidel Týniště nad Orlicí, 
Klub US 4th Armoured division Pelhřimov, 
Klub US 82th Airborne division Praha, Klub 
US 90th Infantry division Olomouc, Klub 
US 101st Airborne division Hradec Králové, 
Klub přátel čs. opevnění Třebechovice, KPV 
Armus Chomutov, KPVHS Bratislava, KVH 
29. p.pl. Jindřichův Hradec, KVH 43. p.pl 
Brno, KVH ARCO Jihlava, KVH Břeclav, 
KVH Čechoslovák, KVH Čs. úderníci - ČPS 
Praha, KVH Horský regiment 98, KVH HP 
19, KVH HP 6, KVH Maxim, KVH Milovice, 
KVH Náchod, KVH Pioneer, KVH Poustka, 
KVH T - S 27, KVH Třebechovice pod Ore-
bem, Military club Kolín, SVH T - S 20 Pláň, 
VHK Armfort, VHK Erika Brno, VHK Slezsko 
Kopřivnice (5. horská divize, 85. pluk), VHK 
Hraničářský prapor 3…

Celkem se účastnilo 250 dobově uniformo-
vaných herců, které diváci viděli v bojových 
ukázkách, v dobovém spojeneckém ležení, při 
dynamických ukázkách historické vojenské 
techniky a při průjezdu vojenské historické 
kolony.

Vojenské útvary podílející se na akci 
Cihelna 2006: Krajské vojenské velitelství 
Pardubice (organizační zabezpečení vojen-
ské části akce, pyrotechnické imitace); Pěší 
rota 201. strážního praporu aktivních záloh 
Krajského vojenského velitelství Pardubice 
(ukázky výcviku aktivních záloh); 14. brigá-
da logistické podpory Pardubice svým 141. 
zásobovacím praporem z Pardubic (zřízení 
polní základny, prostoru řídícího štábu, ve-
línu a prostoru pro VIP); techniku vyvezli a 
obsluhovali příslušníci Sil podpory a výcviku 
a Společných sil. Zastoupení měli vojenské 
zdravotní zabezpečení, skupina CIMIC a 
vojenská policie. Vojenská hudba tentokrát 
přijela do Králík z Tábora.

Historická vojenská technika na akci Ci-
helna 2006: Akce CIHELNA se každoročně 
účastní mnoho kusů vojenské historické tech-
niky, mnohdy skutečně unikátních exemplářů. 
Bez jejich účasti by nebyla CIHELNA tím, 
čím bývá. Obrovskou podívanou. Také v roce 
2006 bylo k vidění množství techniky, i když 
vozidla a zbraně, odpovídající podzimu 1938, 
jsou dochována v podstatně menších počtech, 
než vozidla z válečné produkce.

Moderní vojenská technika na akci Cihelna 

2006: Armáda České republiky se prezento-
vala průletem letounů L-39 a bitevním vrtul-
níkem Mi-24. K vidění bylo bojové vozidlo 
pěchoty BVP-2 a palebně nejsilnější armádní 
prostředek - samohybný raketomet ráže 122 
mm GRAD.

Další moderní technika, která se na Ci-
helně 2006 představila pochází z expozice 
Vojenského muzea Králíky. Ta také předvedla 
dynamickou ukázku, které se účastnil střední 
tank T-54 AM2 Kladivo, mostní tank MT-55, 
kolový obrněný transportér OT-64, ženijní 
stroj ŽS-55, bojové vozidlo pěchoty v prove-
dení VP-90…

CIHELNA 2007 byla opět mimořádná 
společenská událost - největší společná akce 
AČR, civilních subjektů, klubů vojenské 
historie a historických vojenských jednotek 
mimo vojenské výcvikové prostory. Pořádala 
se pod záštitou Rady Pardubického kraje. 
Zaměření akce bylo tradičně nejen vzpomín-
kové - vyvrcholily jí každoroční oslavy výročí 
konce II. světové války - ale též prezentační. 
AČR a IZS zde představili veřejnosti moderní 
výzbroj a současný výcvik jednotek naší armá-
dy a profesionálních záchranářů, své ukázky 
předvedla také Celní správa ČR a Vězeňská 
služba ČR.

V tomto ročníku se stal klíčovým podíl 
nadšenců z Brna. Na akci Cihelna se sice 
vždy podílí desítky nadšených dobrovolníků 
(mnozí právě z Brna), bez kterých by se tento 
podnik uskutečnit vůbec nemohl, ale jednot-
livé ročníky již naformovaly základní kádr 
štábu, který je prakticky neměnný. Hlavním 
manažerem akce je již několik let brněnský 
projektant Marek Bartoš - na něm leží patrně 
největší břímě koordinace a přípravy akce 
- je hlavním partnerem pro spolupořadatele 
- Armádu a město Králíky. Roli hlavního scé-
náristy většiny ročníků akce Cihelna naplňuje 
brněnský stavební inženýr Vít Pažourek - je 
pro ni předurčen svými rozsáhlými znalost-
mi předváděných témat. Náročnou funkci 
režiséra již po řadu let profesionálně zastává 
brněnský strojní inženýr Ondřej Toman - díky 
jeho práci mají ukázky dokonalou podobu 
skutečných bitev. Nevděčná je role velitelů 
historických jednotek v poli. Bitva je pro oko 
diváka vzrušující a dramatická podívaná, pro 
„hodnosti“ v poli pekelná práce. A tady už 
řadu let úspěšně velí brněnský projektant Jiří 
Kučera. Veteránem ukázek na tvrzi Bouda a 
Cihelně je také brněnský lesní inženýr Martin 
Ráboň. Z funkce organizátora postupně přešel 
na roli komentátora akce - jeho hlas doprovází 
návštěvníky Cihelny vždy celým sobotním 
programem.

Pro veřejnost byl připraven program na dny 
17., 18. a 19. srpna 2007. Hlavní historické 
bojové ukázky měly téma „Ostravská operace 
- jaro 1945“. Připomenuly nejtěžší vojenské 
střetnutí, které se odehrálo na území naší sou-
časné republiky. Novinku stále představovala 
velká ukázka ze západní fronty roku 1944 
(nasazeno okolo dvaceti kusů velké historické 
techniky) a také rozsáhlá ukázka cvičení vojsk 
z konce 70. let minulého století - s využitím 
množství těžké bojové techniky.

Součást akce CIHELNA tvořila také 
prezentace dvou desítek muzeí českosloven-

(pokračování na straně 13)
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Z historie i zákulisí akcí BOUDA/CIHELNA
ského opevnění, včetně kulturní památky 
- dělostřelecké tvrze Bouda. CIHELNA 2007 
představovala tradičně velkou koncentraci his-
torické i současné vojenské techniky, zbraní, 
uniforem, výstroje a veřejnosti přístupných 
pevnostních objektů budovaných k obraně 
republiky v letech 1935-1938. Je to vždy velká 
podívaná podněcující i hlubší zamyšlení…

Také CIHELNA 2007 (jako předchozí 
ročníky) představovala přes svůj úctyhodný 
rozsah akci „komorní“ s přívětivou tváří, 
příjemnou pro návštěvníky. V bojových ukáz-
kách byla zohledňována témata s vazbou na 
naši skutečnou vojenskou historii, nešlo tedy 
o nějaké chaotické střílení různě uniformo-
vaných herců. Cihelna měla opět pevný řád a 
sled jednotlivých částí programu. Návštěvníci 
neměli téměř čas na oddych, přestávky byly 
naprosto minimální.

Na akci bylo předvedeno ve statických a 
dynamických ukázkách asi 80 kusů velké 
moderní vojenské a bojové techniky z výzbroje 
AČR a IZS. Vedle moderní techniky a zbraní 
měli návštěvníci možnost shlédnout řadu 
kusů velké historické bojové techniky, často 
unikátní - ze sbírek soukromých muzeí a od 
soukromých sběratelů. Tato technika se před-
stavila z části také v bojových ukázkách.

Hlavní téma v roce 2007 - z východní fron-
ty: „Ostravská operace - jaro 1945“ (dopolední 
ukázka a odpolední repríza) - Kluby vojenské 
historie, historické jednotky, technika a vý-
zbroj - předvedli epizody z boje sovětských a 
československých vojáků o silně vybudované 

obranné postavení německých jednotek. Divá-
ci viděli v pohybu tři legendární tanky T34, 
samohybné dělo SU100 (premiéra na akci 
Cihelna), obrněný kolový transportér americké 
výroby Scoutcar (premiéra na akci Cihelna), 
několik dobových vojenských motocyklů, te-
rénní vojenská auta GAZ 67 Čapajev, Dodge, 
letoun JAK; několik polních děl, kolopásové 
obrněné transportéry a další.

Ze západní fronty: „Na cestě do Říše - pod-
zim 1944“ - Kluby vojenské historie, histo-
rické jednotky, technika a výzbroj - předvedli 
epizody z boje amerických úderných jednotek 
se zadním vojem ustupující německé armády 
v prostoru severovýchodní Francie. Při této 
ukázce mělo premiéru několik kusů historické 
techniky, které Cihelna ještě nezažila (kolo-
pásový Halftruck, těžký kolový vyprošťovací 
automobil…). Diváci si i v tomto případě 
přišli na své.

Z doby předrevoluční: „Bratrství ve zbrani 
- léto 1979“ - Dobrovolní pracovníci Vojenské-
ho muzea Králíky a kluby vojenské historie - 
předvedli s těžkou bojovou technikou epizodu 
ze cvičení - tentokrát na téma obrana postavení 
raket PVO. Diváci viděli tank T-54 AM2; 
obrněný transportér VP-90, pásovou DTP-90; 
kolový obrněný transportér OT-64, radar P-15 
na podvozku vozidla Zil 157, vozidlo ZIL 161, 
raketový systém KUB (odpalovací prostře-
dek), vozidla Gaz 69, BRDM a další. 

AČR představila: samohybnou kanónovou 
houfnici ráže 152 mm „Dana“, raketomet 
„Grad“, pásová bojová vozidla pěchoty BVP 
2, tank T-72CZ; vrtulníky Mi-24 a Mi-171, 

podzvukové bitevní letouny L-39, dělostře-
lecký průzkumný systém „Sněžka“ a řadu 
další techniky.

V dobových leženích (US a RA) s historic-
kými vojenskými stany, výbavou a výzbrojí se 
odehrával běžný táborový život, polní kuchyně 
vařily, strážní strážili, vojáci cvičili…

Připomeňme:
Osoby a subjekty, které akcím BOUDA 

a CIHELNA nezištně pomohly a o kterých 
se nepsalo: Ing. Šilar (tehdejší starosta Le-
tohradu), pan Junek - starosta Těchonína, 
tehdy kpt. Ing. Prymus, mjr. Dr. Navrátil a 
pan Stránský - z VÚ Těchonín, pan Trojan 
- místní „bard“ a milovník čs. opevnění, Ing. 
Ladislav Bartoš - majitel projekční a inženýr-
ské kanceláře (provází svojí přízní aktivity na 
Boudě a v Králíkách od jejich vzniku), hotel 
Beseda - představoval zázemí pořadatelům i 
v nejhorších časech.

S akcemi BOUDA a CIHELNA postupně 
spolupracovaly za AČR mnohé útvary a ve-
litelství, řada z nich už dnes neexistuje. Svá 
jména s ní spojili generálové Podešva, Kylar, 
Voznica, Procházka, Sova, Halaška, Ďurica, 
plukovník Merhaut, Lehner, Radocha.

Podobu a základní rysy bojovým ukázkám 
i vzpomínkové akci dali především Ing. 
Pažourek (Vip), Ing. Sicha, Ing. O. Toman, 
M. Bartoš, Ing. Ráboň, Dr. Podroužek, prap. 
Pařík, M. Lollok, M. Michlíček a tři kluby 
- VHK Erika Brno, KVH Hraničářský pluk 
19 a Klub Bouda.

Zdroj: www.akcecihelna.com

(pokračování ze strany 12)
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Policie ČR - Obvodní
oddělení Králíky informuje

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč

Každou sobotu: 8:50 až 9:05 hodin
si na hřbitově v Králíkách

můžete objednat veškeré kamenické práce.
Tyto kamenické práce vám provedeme

i na okolních hřbitovech.
Příjem zakázek každý den - mobil 605 94 64 68

provozovna Potůčník (2km od Hanušovic - směr Jeseník)

Vánoční svátky a oslavy konce 
roku z pohledu králické policie

Případ ublížení na zdraví dokumento-
vali králičtí policisté těsně před vánoční-
mi svátky, kdy se dva mladíci nepohodli 
na místní diskotéce a jejich spor nakonec 
skončil ublížením na zdraví. Z tohoto 
trestného činu se bude před okresním 
soudem zpovídat mladík Králík. 

Vloupání do rekreační chalupy na 
Dolní Orlice bylo nemilým překvapením 
pro vlastníka nemovitosti. Ten po svém 
příjezdu na svoji chalupu o vánočních 
svátcích našel poničené okno v přízemí 
a vyloupenou spíž. 

V průběhu svátků dokumentovali 
policisté dva případy krádeží plateb-
ních karet. V jednom případě se jednalo 
o případ v souběhu s krádeží vloupáním 
do osobního motorového vozidla na 
Dolní Hedeči. Návštěvníci této památ-
ky ponechali své vozidlo odstavené na 
parkovišti a odešli za krásami tohoto 
kraje. Odměnou za tuto návštěvu jim 
bylo vloupání do vozidla a odcizení věcí, 
včetně platební karty, kterou se pak ne-
známý pachatel pokusil vybrat v místní 
bance. Králická policie upozorňuje a ne 
naposledy o nutnosti nenechávat volně 
odložené kabelky a jiné cennosti ve 
svých vozidlech. 

I pro králickou policii nastala zimní 
sezona o čemž svědčí případ krádeží 
lyžařské výbavy na Dolní Moravě. Tro-
jice návštěvníků našich krásných hor si 
tak kromě nádherných zážitků odvezla 
prázdné lyžařské boxy na lyže na svých 
vozidlech. Škoda se vyšplhala na několik 
desítek tisíc korun.

Silvestr a Nový rok přijela oslavit sku-
pina známých z celé republiky na chalupu 
do Lichkova. O co větší radost měli ze 
setkání o to větší překvapení na ně čekalo 

na Nový rok po probuzení, když zjistili, 
že jim jejich vozidla poškodil neznámý 
pachatel. Celková škoda se dostala na 
částku 45 tisíc korun. 

Policisté také v tomto období doku-
mentovali celou řadu přestupků a tak jen 
namátkou některé z nich.

Před Štědrým dnem se nemohla dvojice 
mladíků dočkat Ježíška a tak si zakoupili 
láhev vodky, kterou vypili. Protože jim to 
bylo málo, navštívili místní restauraci, 
kde jim místní muž zaplatil pivo. Při 
kontrole pak policisté u obou mladíků 
naměřili hladinu alkoholu v kolem 0,7 
promile. Celkem tři takové případy evidu-
je králická policie za vánoční svátky.

Ani na Štědrý den se policisté nevěno-
vali sezení u vánočního stromku a jedení 
cukroví. Klidnou atmosféru jim zpestřila 
dvojice bývalého druha a družky z Králík. 
Tato dvojice se nejprve pohádala a jejich 
pře vyvrcholila oznámením o odcizení 
peněženky. 

V Červené Vodě pak došlo k poškození 
vozidla, kde škoda nebyla vysoká, ale 
poškozeného neznámý pachatel na Štědrý 
den moc nepotěšil, když v tento den našel 
promáčkly blatník u vozidla. 

Předzásobit pohonnými hmotami se 
před Novým rokem přijela do Červené 
Vody osádka osobního motorového vo-
zidla Citroen Xantia, která natankovala 
v hodnotě 1.329,-Kč a odjela bez placení 
směrem na Šumperk.  

Konec starého roku nebyl pro policisty 
jen o evidování jednotlivých událostí, ale 
také o vyřizování potvrzení o ztrátách 
registračních značek nezodpovědným 
vlastníkům motorových vozidel. Na 
místní oddělení byly oznámeny ztráty re-
gistračních značek (hlavně u aut deset let 
starých). Dokonce jedna bývalá občanka 
Ukrajiny oznámila ztrátu 9 registračních 
značek najednou. Své si o tom myslí 

i králičtí policisté, 
problém, ale je na 
někom jiném.

Bohužel tento pro-
blém neskončil se sta-
rým rokem a nejsou 
výjimkou takováto 
oznámení i v letošním roce.

Krádež finanční hotovosti z vozidla 
zásilkové služby – Červená Voda

V pátek 9. ledna 2009 bylo v odpoled-
ních hodinách oznámeno na králickém 
oddělení odcizení finanční hotovosti 
z neuzamčeného nákladního motoro-
vého vozidla v Červené Vodě. Toto 
zásilkové vozidlo ponechal poškozený 
odstavené u firmy a odešel doručit zá-
silku. Tohoto momentu využila osádka 
vozidla, která podle informací policie 
měla toto vozidlo ve svém předmětu 
zájmu minimálně už od parkoviště 
na Červenovodském sedle. Pachatelé 
odcizili z kabiny vozidla brašnu (led-
vinka kolem pasu) s finanční hotovostí 
v celkové částce 13.000,- Kč. Jednalo se 
o osobní motorové vozidlo Škoda Octa-
via model I červené barvy v tuningové 
úpravě. Podle svědků vozidlo jelo velice 
rychle obcí Dolní Boříkovice a nějakou 
dobu se pohybovalo v obci Králíky, kde 
osobní doklady s dalšími věcmi pak 
neznámá osádka tohoto vozidla vyho-
dila u novinového stánku v Králíkách.  
Policie žádá o pomoc občanů, kteří 
v pátek 9. ledna 2009 v době od 14:30 
do 15:00 hodin zejména v obcích Dolní 
Boříkovice, Dolní Lipka a Králíky se 
setkali s rychle jedoucím vozidlem dle 
uvedeného popisu, případně jej někde 
viděli odstavené, ať o této skutečnosti 
informují králické policisty.

Poškození vozidla TAXI služby 
– Králíky

Tento případ je v současné době doku-
mentován králickou policií. Jedná se o 
případ poškozování cizí věci v obci Krá-
líky, kdy neznámý pachatel polil řidiči 
TAXI služby jeho vozidlo neznámou 
chemickou látkou. Celková škoda není 
velká, dostala se na částku 10.000,-Kč, 
ale zážitek z jízdy bude pro zákazníka 
a samozřejmě pro provozovatele této 
služby ještě dlouho patrný. Nelibý puch 
byl všudypřítomný i na našem oddělení, 
kde poškozený doložil součást poškoze-
ného vozidla k provedení expertizy na 
kriminalistickém ústavu. Pokud bude 
pachatel zjištěn bude nejprve policie 
zkoumat pohnutky pachatelova jed-
nání. Za tento čin pak pachateli hrozí 
peněžitý trest nebo odnětí svobody až 
na jeden rok.

npor. Ing. Roman Němec 
vedoucí oddělení
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 1 konaného dne 12. LEDNA 2009

Přítomní členové zastupitelstva města: Jana 
Ponocná - starostka města, Čestmír Doubrava 
– místostarosta, Ing. Ladislav Dostálek, Vla-
dimír Hejtmanský, JUDr. Milan Ježek, Arnošt 
Juránek, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Václav 
Kubín, MUDr. Eva Rýcová – členka RM, Ing. 
Josef Šašek, MUDr. Marie Špičková.

Z jednání omluveni: Mgr. Jarmila Berková 
– členka RM, Ing. Ladislav Tóth – člen RM, 
Ing. Anton Zima, Pavel Kalianko.

Z části jednání omluven: JUDr. Milan 
Ježek.

Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, sl. Lenka 
Faltusová, Ing. Věra Kubíčková, pí Marie 
Pecháčková.

Program jednání:
1. Zahájení a prezence
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
4.2. Rozpočtový výhled na

období 2009 - 2012
4.3. Dodatek č. 1 ke stanovám

Sdružení obcí Orlicko
5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

1. - 3. Zahájení, prezence, určení ověřova-
telů zápisu, zpráva z jednání rady města

Jednání ZM zahájila starostka města při-
vítáním přítomných členů a občanů. Program 
jednání byl schválen. Ověřovateli zápisu byli 
schváleni MUDr. Rýcová a Mgr. Kubíček. Mís-
tostarosta p. Doubrava seznámil přítomnýmé 
s výběrem usnesení z jednání RM. V následné 
diskusi zodpověděl dotazy zastupitelům, které 
se týkaly současného složení a fungování škol-
ské rady při ZŠ Králíky.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Záměr prodeje pozemků p. p. č. 1317, 

1319/4 v k. ú. Horní Lipka.
Obsah: O prodej pozemků požádala paní 

M. z Horní Lipky za účelem scelení pozemků. 
Jedná se o pozemky o výměře 474 m2, které 
jsou v KN vedeny jako ostatní plochy. Pozemky 
nejsou v pronájmu. Dle odboru VTS v rámci 
pozemkové úpravy budou řešeny přístupy na 
jednotlivé pozemky, uvedené komunikace fy-
zicky neexistují, prodej doporučuje. Dle odboru 
ÚPaSÚ se jedná dle návrhu ÚPO Králíky o plo-
chu t. t. porostu a veřejné zeleně, komunikace 
není navrhována. Odbory ŽP a ŠKT nemají 
připomínky. OV nemá k prodeji připomínky, 
na pozemku p. p. č. 1319/4 stojí studna, která 
zajišťuje žadatelce pitnou vodu. RM doporučila 
prodej pozemků za kupní cenu 50 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje pozemků p. p. 
č. 1317 a 1319/4 v k. ú. Horní Lipka za kupní 
cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.2. Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 

1900/6 v k. ú. Králíky
Obsah: O prodej části pozemku požádali 

manželé L. za účelem rozšíření zahrady. Jedná 
se o část pozemku o výměře cca 160 m2, který 
je v KN veden jako ostatní plocha, tuto část po-
zemku má žadatel v pronájmu. Dle odboru VTS 
je pozemek užívaný jako zahrada, nutno zřídit 
věcné břemeno, jiné využití se nepředpokládá. 
Dle odboru ÚPaSÚ se jedná dle návrhu ÚPO 
Králíky o bydlení městské rodinné, uvedený 
pozemek je zahrnut ve vydaném územním 
rozhodnutí na inženýrské sítě pro RD v lokalitě 
Skřivánek, přes pozemek vede STL plynovod 
a propojovací kabel mezi TS, ochranné pásmo 
elektrického vedení. Omezení – pro výstavbu 
je zadána podmínka zpracování územní studie 
k územnímu řízení. Prodej odbor nedoporučuje. 
Odbory ŠKT a ŽP nemají připomínky. Stanovis-
ko MO bylo vyjádřeno v návrhu usnesení RM. 
RM nedoporučila prodej.

ZM neschválilo záměr prodeje části po-
zemku p. p. č. 1900/6 v k. ú. Králíky. 

4.1.3. Záměr prodeje pozemku p. p. č. 516 
v k. ú. Králíky

Obsah: O prodej pozemku požádali manželé 
K. z Hradce Králové za účelem scelení pozemků 
z důvodu oplocení. Jedná se o pozemek o výmě-
ře 391 m2, který je v KN veden jako t. t. porost. 
Pozemek má v pronájmu předchozí majitel 
přilehlého pozemku a nemovitosti pan Máca. 
Dle odboru VTS se jedná o pozemek přilehlý 
k silnici. Dle sdělení SÚS PK Pardubice má 
organizace zájem o tento pozemek za účelem 
bezpečnosti provozu. Dle odboru ÚPaSÚ se 
jedná dle návrhu ÚPO Králíky o plochu t. t. 
porostu, omezení – ochranné pásmo elektr. ve-
dení, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně. 
Odbory ŽP a ŠKT nemají připomínky. Dne 24. 
11. 2008 se k případnému prodeji pozemku 
vyjádřila SÚS PK a požaduje převod části 
pozemku (2,5 m od zpevněné vozovky – asfalt. 
kryt) pro sloučení se silničním pozemkem. Tato 
část pozemku je potřebná pro zajištění výkonu 
celoroční údržby v tomto úseku silnice III. třídy 
č. 31220. RM doporučila bezúplatný převod 
části pozemku – 2,5 m od zpevněné vozovky na 
PK a zároveň doporučila prodej zbývající části 
pozemku za kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem.

ZM schválilo záměr bezúplatného převodu 
části pozemku p. p. č. 516 v k. ú. Králíky (2,5 
m od zpevněné vozovky) na Pardubický kraj 
a ukládá záměr převodu zveřejnit. Zároveň 
ZM schvaluje záměr prodeje zbývající 
části pozemku p. p. č. 516 v k. ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

4.1.4. Bezúplatný převod pozemku p. p. č. 
790/5 v k. ú. Dolní Hedeč.

Obsah: Na základě usnesení RM z 16.04.2008 
požádalo město PK o bezúplatný převod pozem-
ku p. p. č. 790/5 v k. ú. Dolní Hedeč, na kterém 
se nachází movitá památka – dřevěný kříž. PK 
se 05.11.2008 vyjádřil tak, že navrhuje městu 
převést ještě i pozemky p. p. č. 790/6 a 792/7 
v k. ú. Dolní Hedeč. Pozemky jsou v důsledku 

rozdělení původních pozemků pro příspěvko-
vou organizaci SÚS PK nepotřebné. Dle odboru 
VTS uvedené pozemky je možno převzít. 
Dle odboru ÚPaSÚ se jedná dle návrhu ÚPO 
Králíky o plochu krajské silnice III. třídy. RM 
doporučila převod pozemků na město.

ZM schválilo bezúplatný převod pozemků 
p. p. č. 790/5, 790/6 a 792/7 v k. ú. Dolní Hedeč 
od Pardubického kraje na město Králíky. 

4.1.5. Podnět k prošetření odůvodnění prode-
je pozemku st. p. č. 788 v k. ú. Králíky.

Obsah: Paní A. K. obdržela usnesení ZM 
z 10. 11. 2008 týkající se projednání prodeje 
pozemku st. p. č. 788 v k. ú. Králíky a 1. 12. 
2008 podala podnět k prošetření odůvodnění 
projednávaného prodeje pozemku. Je schopna 
respektovat usnesení ZM jako nejvyššího orgá-
nu města, ale jen v případě, že zdůvodnění se 
týká dotčeného pozemku a je věcně správné. 
Podnět k prošetření byl ZM předložen.

Ve věci žádosti o prodej pozemku jmenované 
bylo postupováno standardním způsobem. 

Podle současné právní úpravy jsou pozemek 
a stavba dvě rozdílné nemovitosti a je věcí 
vlastníka, jak s nemovitostí nakládá. Vlastník 
stavby má s městem upraven právní vztah 
k pozemku. Zastupitelé se rozhodují na základě 
všech dostupných informací (ze Strategického 
plánu rozvoje města Králíky, z ÚPD a regula-
tivů, architekt. studií a plánů) a zcela nezávisle. 
ZM 10. 11. 2008 rozhodlo neprodat pozemek 
jednohlasně. RM vzala podnět na vědomí a 
zároveň uložila MO projednat podnět s právním 
zástupcem města. Přípis právního zástupce 
města paní K. byl předložen.

JUDr. Ježek požádal o vysvětlení vlast-
nických vztahů k objektu na projednávaném 
pozemku a zda město bude řešit situaci, že 
objekt není zapsán v KN. Pokud ne, dá podnět 
stavebnímu úřadu sám. Pan místostarosta na-
vrhl doplnění usnesení, které bylo poté přijato 
i s navrhovaným doplněním.

ZM vzalo na vědomí podnět k prošetření 
odůvodnění prodeje pozemku st. p. č. 788 
v k. ú. Králíky od paní K. a shledalo ho 
neodůvodněným.

4.2. Rozpočtový výhled na období 
2009 - 2012

Paní starostka seznámila zastupitele s novým 
rozpočtovým výhledem na roky 2009 – 2012. 
V rozpočtovém výhledu jsou zařazeny nejdů-
ležitější a největší plánované investiční akce, 
včetně jejich financování na základě předpo-
kládaných příjmů, dotací a úvěrů. Plánovanými 
akcemi jsou výstavba VMK, krytého bazénu, 
výměna oken a zateplení bytovek, rekonstrukce 
kanalizace a intenzifikace ČOV, zainvestování 
pozemků pro výstavbu rodinných domků „Na 
Skřivánku“. Poté odpovídala na dotazy zastupi-
telů, kteří se podrobněji ptali na jednotlivé akce. 
Zároveň upozorňovali i na nutnost investovat i 
do dalších objektů (zdravotní středisko, hřiště 
v Boříkovicích, umělý led, hřbitovní zeď). Paní 
starostka vysvětlila, že v rozpočtovém výhledu 
jsou pouze největší akce, u nichž se většinou 
počítá i s dotacemi.

ZM schválilo Rozpočtový výhled na roky 
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2009 – 2012 v předloženém znění. 

4.3. Dodatek č. 1 ke stanovám Sdružení 
obcí Orlicko

Obsah: Valná hromada Sdružení obcí Orlicko 
schválila na svém zasedání 18. 12. 2008 Doda-
tek č. 1. stanov Sdružení obcí Orlicko, který 
nově upravuje postavení orgánů sdružení (valná 
hromada, správní rada, předseda, revizní komi-
se). Znění dodatku je přílohou. Dodatek je třeba 
schválit zastupitelstvy všech měst a obcí.

ZM schválilo Dodatek č. 1 stanov Sdružení 
obcí Orlicko. 

5. Informace z MěÚ
Žádná informace nezazněla. 

6. Vstupy občanů
Žádná informace nezazněla. 

7. Vstupy zastupitelů
Paní starostka seznámila zastupitele s tím, 

že příští zastupitelstvo bude svoláno o týden 
později, tj. 16. 2. 2009. Dále paní starostka 

seznámila zastupitele s dopisem od Správy 
železničních dopravních cest, s. p., ve kterém 
SDŽC upozorňuje město na špatný stav starého 
mostu nad železnicí v Červeném Potoku. Zastu-
pitelstvo města schválilo převod tohoto mostu 
od PK na město již v roce 2006, ale PK dosud 
most na město nepřevedl. V následné diskuzi se 
všichni diskutující zastupitelé shodli, že bude 
lepší zrušit usnesení o převzetí mostu. V tomto 
smyslu pan místostarosta navrhl usnesení, které 
bylo přijato.

ZM zrušilo usnesení zastupitelstva měs-
ta č. ZM/2006/01/016 z 10. 1. 2006 a č. 
ZM/2007/07/145 z 9. 7. 2007 týkající se bez-
úplatného převodu pozemků p. p. č. 867/3 
a p. p. č. 868/2 včetně části bývalé silnice 
III/31227 a mostu ev. č. 31227-1, vše v k. 
ú. Červený Potok, od Pardubického kraje 
na město Králíky a uložilo starostce města 
informovat o rozhodnutí zastupitelstva města 
Pardubický kraj. 

Ing. Kubín se ptal na způsob užití finanč-
ních prostředků města, které jdou na finan-

cování sportu a zda je možné řešit motivaci 
lidí, kteří se věnují mládeži. Paní starostka 
vysvětlila společně s místostarostou fungování 
systému dotačního a grantového programu 
města. Další otázka Ing. Kubína směřovala 
ke stavu gymnázia a k tomu, v jaké fázi jsou 
jednání s PK o gymnáziu. Paní starostka 
informovala o návštěvě hejtmana, při které 
se o gymnáziu také jednalo a pak společně 
s ředitelem školy Mgr. Kubíčkem a bývalým 
členem školské rady ing. Strnadem vysvětlila 
současnou situaci.

Pan Hejtmanský vyjádřil rozhořčení nad 
článkem pana Kosuka v Novém Králicku.

Ing. Dostálek pozval zastupitele na Sportovní 
ples, který pořádá Sokol Boříkovice.

JUDr Ježek vyjádřil přesvědčení, že by bylo 
vhodnější, kdyby občané chodili na zasedání 
zastupitelstva a tam přednášeli svoje problémy 
a námitky.

Paní starostka pozvala zastupitele na baletní 
představení „Violeta a jiné balety“ do velkého 
sálu Kluba Na Střelnici

Starostka ukončila jednání v 19:00 hod.

Výpis z jednání Rady města Králíky
7. 1.
- RM neschvaluje pronájem nemovitosti 

čp. 9 na st. p. č. 67 a pozemků st. p. č. 67, p. 
p. č. 439/6, 439/10, 439/11 vše v k. ú. Dolní 
Lipka o. p. s. EURIDIKA, Dolní Boříkovice. 
Zároveň RM schvaluje nový záměr pronájmu 
nemovitosti čp. 9 na st. p. č. 67 a pozemků st. 
p. č. 67, p. p. č. 439/6, 439/10, 439/11 vše v k. 
ú. Dolní Lipka a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit. 

- RM schvaluje pronájem nebytového 
prostoru – kanceláře v 1. poschodí v nemovi-
tosti čp. 364 na Velkém náměstí v Králíkách 
Reklamní společnosti COLLEGIUM s. r. o., 
IČ 25971514, Králíky a to na dobu neurčitou 
za roční nájemné .

- RM schvaluje podpis dodatku č.1 ke 
Smlouvě o poskytování služby REP č. 
R506019-00007.

- RM doporučuje schválení Rozpočtového 
výhledu investic na rok 2009-2012 v před-
loženém znění a ukládá finančnímu odboru 
předložit bod na jednání ZM.

- RM schvaluje mandátní smlouvu mezi 
městem Králíky a firmou RAVEN EU Advi-
sory, a. s., Brno, uzavíranou za účelem za-
jištění přípravy a průběhu zadání podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Vojenské muzeum Králíky – Generální 
dodavatel stavby“ a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

- RM schvaluje smlouvu o financování již 
realizované akce 4.kulturní setkání příhraničí 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy včetně 
změnového listu.

- RM schvaluje smlouvu o inzerci mezi 
městem Králíky a firmou S & D, Nakladatel-
ství a vydavatelství, s. r. o., Praha 6 a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.

- RM posoudila předložené nabídky na 
stavbu: „Krytý bazén KRALICKO“ a na 
základě hodnotících kritérií přijímá nabídku 
od firmy PROVOD - inž. společnost, s. r. o. 
Ústí nad Labem, a pověřuje vedoucího odboru 
VTS jednáním s vybranou firmou o smlouvě a 
starostku města jejím podpisem. 

- RM souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 04:00 hod., a to v souvis-
losti s pořádáním „Sportovního plesu“ 31. 
1. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici v 
Králíkách.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 03:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Květinkového plesu“ 17. 1. 
2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici v 
Králíkách.

14. 1.
- RM schvaluje smlouvu o nájmu nemovi-

tosti č. 6504/2008 mezi městem Králíky a ČR 
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou za roční nájemné.

- RM schvaluje smlouvu o dílo č. 200811631 
uzavřenou s firmou  OHGS, s. r. o., Ústí nad 
Orlicí, předmět díla s názvem KRÁLÍKY 
– AKTIVACE ZDROJE VODY PRO KRY-
TÝ BAZÉN KRÁLICKO NA P.P.Č. 758 
K.Ú. KRÁLÍKY a pověřuje starostku jejím 
podpisem.

- RM schvaluje smlouvu o dílo č. 20091010 
s firmou OHGS, s. r. o., Ústí nad Orlicí, 
předmět díla s názvem KRÁLÍKY – IG PRŮ-
ZKUM PRO KRYTÝ BAZÉN KRÁLICKO 
a pověřuje starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje smlouvu o dílo č. 1/2009 
s firmou Agroprojekce, spol. s r. o., Litomyšl 
k vypracování prováděcí projektové dokumen-
tace pro územní řízení, stavební povolení a 
pro zadávací řízení: „Zatrubnění melioračního 
příkopu v lokalitě Pod Klášterem v Králíkách“ 
a pověřuje starostku jejím podpisem.

- RM, schvaluje rozpočtové opatření číslo 
291, 8747 a 10045 a interní rozpočtové opatření 
číslo 8, kterým se  zvyšuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o částku 139.339 Kč.

- RM  souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 03:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Maturitního plesu SOUo Králí-
ky“ dne 23. 1. 2009 ve velkém sále Klubu Na 
Střelnici v Králíkách.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny 

nočního klidu na 03:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „5. Plesu CŘ Hradec Králové“ dne 
7. 2. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici 
v Králíkách.

- RM schvaluje užití znaku města Králíky 
jednotlivými oddíly TJ Jiskra Králíky o. s., za 
podmínky užití za účelem propagace města při 
sportovní činnosti.

- RM schvaluje příspěvek na činnost ve 
výši Kč 1.000,-- organizaci Konfederace 
politických vězňů ČR, oblastní pobočka 66, 
Ústí nad Orlicí.

21. 1.
- RM schvaluje záměr pronájmu pozemků 

ve zjednodušené evidenci p.č. 309, 312, 
313/1, 314 a 315/1 (GP) v k. ú. Dolní Lipka 
ze účelem zemědělského hospodaření za roční 
nájemné 1.546 Kč a ukládá záměr pronájmu 
zveřejnit. 

- RM ukládá odboru VTS zajistit veřejnou 
soutěž malého rozsahu – průzkum trhu na 
stavbu „Výměna oken na bytových domech čp. 
658, 660 a 662, ulice V Bytovkách, Králíky“ a 
zároveň odsouhlasila znění výzvy k předložení 
cenových nabídek na výše uvedenou stavbu, 
která bude zveřejněna obvyklým způsobem a 
zaslána firmám: 

STAVONA, spol. s r. o., České Libchavy
DOLS, a. s., Šumperk
PROPLAST, spol. s r. o., Ústí nad Orlicí
SULKO, s. r. o., Zábřeh
Hélios Okna, s. r. o., Turnov
Oknoplast, a. s., Chrudim
VEKRA, spol. s r. o., Rychnov nad Kněž-

nou
- RM schvaluje smlouvu o instalaci Bez-

drátového místního informačního systému 
(BMIS) na podpěrné body sítě nízkého napětí  
s firmou ČEZ Distribuce, a. s. Děčín a pověřuje 
starostku jejím podpisem. 

- RM schvaluje dodatek č. 6 k pojistné 
smlouvě č. 151 471 6651 mezi Generali 
Pojišťovnou  a. s. Praha, IČO 61859869 a 
městem Králíky a pověřuje starostku jejím 
podpisem.
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Pravidla
pravopisu

na internetu
Od 13. ledna je na internetu k dispozici 

nový internetový slovník češtiny, který dokáže 
zastoupit dosud nejčastěji používané knižní 
jazykové příručky.

Tým dvanácti lidí z Ústavu pro jazyk český 
Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity 
v Brně vyvíjel příručku od roku 2004, výsled-
kem práce je slovník češtiny, který obsahuje 
61 600 hesel. V porovnání s papírovými pří-
ručkami má celou řadu výhod. Tou největší je 
možnost průběžných aktualizací a třeba také 
to, že na internetu najdeme kompletně vysklo-
ňovaná podstatná jména i vyčasovaná slovesa.

Internetovou jazykovou příručku najdete na 
adrese: http://prirucka.ujc.cas.cz

Na webu zatím běží zkušební verze příručky, 
protože její autoři totiž chtějí „vychytat“ případ-
ně chyby a rádi přivítají upozornění na případné 
chyby, které uživatelé slovníku objeví.

Z Lidových novin vybrala
Ivana Marečková

Jak šel Šimon do světa
aneb Balet v Králíkách

Troufám si tvrdit, že úterý 20. ledna 2009 se 
zařadilo mezi dny, na které bude hodně lidí rádo 
dlouho vzpomínat. Ani nevlídné sychravé počasí 
neodradilo nezvykle početné publikum všech 
věkových kategorií od návštěvy baletního vy-
stoupení v sále Klubu na Střelnici v Králíkách.

V rámci tradičního festivalu Mezinárodní 
týdny tance vyjely na soustředění do Jeseníku 
a potom na turné dva školní soubory Tanečního 
centra Praha – Balet Praha Junior a Baby Balet 
Praha. Mladí talentovaní tanečníci divákům před-
vedli výsledky umělecké práce nejen domácích, 
ale i mezinárodních tvůrčích týmů z Belgie, 
Maďarska, Španělska a USA. 

Prostřednictvím nejmladší generace choreo-
grafů a interpretů se tak představuje špičkové 
taneční umění nejen ve velkých centrech.

To, že se Králíky dostaly na seznam měst, 
kam téměř dvacetičlenný soubor Balet Praha 
Junior složený z nejlepších studentů šestého až 
osmého ročníku Tanečního centra Praha zavítal, 
nebyla náhoda. Zasloužil se o to student 7. roč-
níku Šimon Kubáň, který přišel s nápadem, že 
by svým kolegům ze školy rád ukázal místo, kde 
začínal s prvními tanečními kroky v Základní 
umělecké škole, a králickému publiku na jevišti 
předvedl, co se za sedm roků naučil, a přesvědčil  
o tom,  že i obyčejný kluk z malého města může 
uspět ve „velkém světě“.

Dopoledne se hlediště na Střelnici zaplnilo 
žáky základních škol a gymnázia, kteří viděli 
představení „Jak se dělá tanečník“. Příležitost 
dostali i tanečníci z naší „zušky“, kteří vystoupili 
jako hosté.

Ředitel Tanečního centra Praha ing. Antonín 
Schneider se pochvalně vyjádřil o tom, že děti 
byly skvělým publikem.

Uznání zaslouží všichni, kteří pět hodin usi-
lovně pracovali na tom, aby bylo jeviště, osvětlo-
vací technika i ozvučení perfektně připraveno.

Večerní představení „Violeta a jiné balety…“ 
předčilo všechna očekávání. Totéž lze říci 
o počtu diváků, kteří vytvořili mladým taneč-
níkům skvělou atmosféru. V přestávkách mezi 
jednotlivými částmi programu by nebylo slyšet 

Internetové soutěže
Děvčata a chlapci, chcete ukázat, že ne-

trávíte hodiny u svého počítače jen hraním 
bezduchých her, ale že jste třeba šikovní tvůrci 
moderních webových stránek?

Přihlaste se do projektu Junior Internet! 
Můžete vyhrát hodnotné ceny a navíc dostanete 
příležitost na konferenci Junior Internet ukázat 
nejen svým vrstevníkům, ale i novinářům 
a internetovým odborníkům, co ve vás je a 
co dokážete. Junior Internet se tak může stát 
vaším odrazovým můstkem do světa Internetu. 
Vítězové soutěží se navíc zúčastní třídenního 
mezinárodního sympozia v Praze.

Pro rok 2009 jsou vyhlášeny celkem čtyři 
soutěže:

1. JuniorWeb - soutěž webových stránek 
2. JuniorDesign - soutěž designů a grafic-

kých návrhů 
3. JuniorText - soutěž textů na zadaná té-

mata týkající se Internetu, hodnotí se slohová 
obratnost i myšlenkový obsah 

4. JuniorErb - soutěž webových stránek 
pro města, obce, regiony, turistická místa či 
veřejnou správu 

Soutěže JuniorWeb a JuniorDesign budou 
posuzovány ve dvou věkových kategoriích:

1. 15 let a méně (datum narození později 
než 22. 3. 1993) 

2. 18 let a méně (datum narození mezi 22. 

3. 1993 a 22. 3. 1990) 
Soutěže JuniorText a JuniorErb budou 

posuzovány v jedné věkové kategorii - 18 let 
a méně (datum narození mezi 22. 3. 1993 a 
22. 3. 1990) 

Uzávěrka přihlášek JuniorWeb, JuniorDesign 
a JuniorText je 15. února 2009, uzávěrka soutěže 
JuniorErb je prodloužena do 28. února 2009. Po 
tomto datu porota vybere vítěze internetových 
soutěží (bez určení pořadí). Konečné výsledky 
pak budou oficiálně vyhlášeny na konferenci 
Junior Internet v Praze. Vítězové dostanou 
hodnotné ceny, příležitost prezentovat své prá-
ce na konferenci a také se zúčastní třídenního 
mezinárodního sympozia v Praze spolu s vítězi 
ze Slovenska, Maďarska a Polska.

Pro jednoho vítěze z každé věkové kategorie 
soutěže JuniorWeb bude připravena částka 
15 000 Kč.

Vyhlášena je také speciální Aukro cena 
pro webové stránky s významným přínosem 
pro uživatele Internetu. Její vítěz si odnese 
částku 20 000 Kč. 

Bližší informace najdete na:
• JuniorWeb 
• JuniorDesign 
• JuniorText 
• JuniorErb 

Ivana Marečková

spadnout špendlík.
V úvodním slovu ředitele Klubu na Střelnici za-

znělo, že v sále je přítomná žena, která má největší 
zásluhu na tom, že se ze Šimona stal tak výborný 
tanečník – jeho učitelka na Základní umělecké 
škole pani magistra Monika Dolečková, (dříve 
slečna Altmanová). Slušelo by se dodat, že v sále 
jsou také rodiče Šimona, kteří před sedmi roky 
udělali asi jedno z nejdůležitějších  rozhodnutí 
svého života - poslali do Prahy  tehdy malého 11le-
tého klučinu, protože mu chtěli umožnit rozvinout 
jeho nesporný talent. Riskovali a obětovali moc. 
Šimonovi pomáhali překonávat nelehké začátky 
a věřili mu, že šanci využije. Teď už můžou 
s uspokojením říct, že se rozhodli dobře.

Na jevišti lehce se vznášející krásně urostlý 
mladý muž, který se před osmnácti lety narodil 
na samotě v Mlýnickém Dvoře a prožil tam 
prvních šest roků života, nám ukázal, že je 
dobré mít odvážné sny a pracovat na tom, aby 
se uskutečnily.

Ivana Marečková
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Exkurze v budově OSN a návštěva vánočních trhů ve Vídni
Ačkoliv se setkáte s tématem vánoč-

ních trhů ve Vídni v každé učebnici 
německého jazyka, je vždy lepší je zažít 
na vlastní kůži. Nasát předvánoční atmo-
sféru se vším, co k tomu patří a zároveň 
si ověřit, zda učebnice nelžou, se nám 
podařilo v pátek 19. 12. 2008. Projít si 
vánočně vyzdobené historické centrum, 
trhy před radnicí a u sochy Marie Tere-
zie, s vědomím, že podobné jsou také 
u Schönbrunnu, cítit vůni vánočního 
koření i různých druhů punče nejen pro 
dospělé ale i pro děti... Zajímavá byla 
i akce v radnici, kde jsou každoročně při-
praveny výtvarné koutky pro děti. V teple 
si vyrobí malé dárky, vyzkouší si různé 
výtvarné techniky. Na trhu neuvidíte 
nic, co by se vymykalo tradičnímu pojetí 
Vánoc – ručně vyráběné ozdoby, svíce, 
betlémy, výrobky ze dřeva - bez stánků 
s levným oblečením.

Málokdo ale ví, že lze navštívit ve 
Vídni cizí území. Tím je sídlo světové 
organizace OSN. Je pronajaté od rakous-
kého státu za 1 šilink, cena zůstala stejná 
i v přepočtu na eura. Prohlédnout si toto po 
architektonické stránce zajímavé centrum 

– Donau-City zevnitř, láká nejednoho ná-
vštěvníka Vídně. Využili jsme příležitosti 
a po důkladné bezpečnostní kontrole jsme 
absolvovali prohlídku s průvodkyní. Zají-
mavé bylo, jak probíhají jednání z pozice 

překladatelů, které jazyky se používají při 
jednáních atd.

Opět jsme bohatší o další poznání, které 
se v životě jistě neztratí.

Mgr. Alena Krabcová

Evropské peníze pod Králickým Sněžníkem
V roce 2008 byl v oblasti Králický Sněžník, 

jedné z pěti turistických oblastí Pardubického 
kraje, odstartován projekt Turistická oblast Krá-
lický Sněžník – profesionální partner v cestov-
ním ruchu. Jeho realizace je připravena na roky 
2008 – 2009 a projekt vytvoří větší povědomí 

o této oblasti a podpoří rozvoj příjezdového 
(incomingového) cestovního ruchu. Nositelem 
projektu je společnost Králický Sněžník, o.p.s. 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V právě dokončené první etapě projektu 
byl připraven marketingový plán prezentace 

Turistické oblasti Králický Sněžník. Podle něj 
se bude projekt dále odvíjet. Již nyní je známo, 
že v roce 2009 najdete známé logo se slonem 
na veletrzích cestovního ruchu nejen v Čechách 
(Brno, Praha, Hradec Králové), ale například i 
v Drážďanech a Mnichově v Německu nebo 
ve Varšavě, Wroclavi a Opoli v Polsku. Další 
prezentační akce budou organizovány v Praze, 
Bratislavě a ve Vídni. Vznikne celá řada tis-
kovin a katalogů zaměřených na cílové oblasti 
návštěvníků. Při speciálních zájezdech budou 
zváni do oblasti zástupci odborné veřejnosti, 
cestovních kanceláří a tisku.

Projekt počítá i se vznikem velkého turis-
tického internetového portálu s komplexním 
využitím moderních databázových technologií 
i pro náročné návštěvníky oblasti. Ti na něm 
budou moci například i objednávat ubytovacích 
kapacity a vstupenky na akce pořádané v oblasti 
(on-line).

Realizace projektu přispěje k prezentaci krás 
krajiny pod Králickým Sněžníkem a jistě osloví 
mnoho nových zájemců o návštěvu tohoto pozo-
ruhodného místa v Pardubickém kraji.

Nové webové
stránky KPO
Na adrese www.kpo1938.com byl zprovozněn 

nový informační portál o KPO (Králická pevnost-
ní oblast). V současné době jsou zprovozněny 
základní funkce a informace o KPO. Na stránkách 
se bude tento rok pracovat – mají se stát základ-
ním informačním zdrojem o muzeích a aktivitách 
v KPO a základním rozcestníkem na internetové 
prezentace jednotlivých subjektů a na poskytova-
tele služeb v rámci turistického ruchu.

Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.
tvrz@boudamuseum.com
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My Tři králové jdeme k Vám… po desáté
Dne 9. ledna v mrazivé ráno se na nádvoří před králickým 

kostelem a farou shromáždili kluci a holčičky, aby se v zápětí 
v přestrojení za Tři krále mohli vydat se svými vedoucími do ulic 
s koledou za účelem charitativní sbírky.

Před farou u kříže dostalo 36 koledníků a 12 vedoucích požehnání 
od pana faráře Aloise Baschanta a po společném fotografování 
začalo koledování. Letos poprvé se této akce zúčastnili i skauti. 
Nejmladšímu koledníkovi Danečkovi bylo 2,5 roku a nejstaršímu 
58 let. Rodina Kubišova z Hedeče byla nejaktivnější. Maminka 
Eva dovezla čtyři hezky ustrojené koledníky: Kubíčka, Josífka, 
Kačenku a Danečka. 

Jako každý rok nás někde přijali s úsměvem, jinde o nás nestáli, 
ale většina rodin nám dveře otevřela.  I ti nejmenší hezky koledo-
vali a ti větší při loučení děkovali a svěcenou křídou psali na dveře 
počáteční písmena tří králů a letopočet. Lidová tradice vysvětluje 
symbol K+M+B latinskou zkratkou: Kristus mansionem benedicat 
– to znamená „Kristus žehnej tomuto domovu“.

Po roce 1948 byla tradice koledování potlačena. Oživil ji v roce 
1989 olomoucký arcibiskup Jan Graubner a od roku 2001 Tříkrá-
lovou sbírku organizuje Charita České Republiky. Umožňuje všem 
lidem, aby přispěli na pomoc potřebným. Kromě Králík chodili Tři 
králové po vesnicích: v Červeném Potoce, Boříkovicích, Hedeči a 
Heřmanicích. Mnohé malé koledníky čtyřhodinová trasa v zimním 
počasí unavila. Pár skupin pokračovalo po obědě a také v neděli.

Na všechny domovy koledníkům čas nevyšel. Velice si vážíme 
občanů, kteří z různých důvodů nebyli o tom víkendu doma, ale 
našli způsob, jak přispět do charitativní sbírky. Občané si telefo-
nicky předem vyjednávali možnost příspěvku, protože věděli, že 
z důvodu nástupu do nemocnice bude jejich domek zavřený. Dík 
patří náhodným řidičům z Brna, kteří na silnici přibrzdili, aby nám 

také nadělili do pokladničky. V několika bytech jsme byli osloveni, 
abychom se ukázali blíže postele nemocných a i tam zakoledovali. 
Dojetí bylo oboustranné. Děkujeme také hospodyňkám, které 
pozvaly děti do svých bytů a podaly jim nápoje, chutné vánoční 
cukroví, různé pamlsky a ovoce.

V pondělí 12. ledna se sešli vedoucí skupinek na Městském úřadě 
v Králíkách, aby za účasti pana faráře A. Baschanta a paní J. Prau-
sové otevřeli zapečetěné pokladničky a spočítali obsah. Výsledek 
činil 52 272,- Kč a překročil o několik tisíc loňskou sbírku.

Závěrem děkujeme všem dětem, jejich rodičům za přípravu 
oblečení a korunek, všem vedoucím skupin za péči o koledníky a 
hlavně štědrým dárcům za otevřené domovy, srdce a dlaně.

Buddha a láska
V souvislosti s vydáním nové knihy buddhistického lamy Oleho 

Nydahla „Buddha a láska“ přijede k nám do Králík udělat před-
nášku na toto téma jeho žákyně, česká buddhistická učitelka Petra 
Jarošová, která je stejně jako její učitel představitelem tibetského 
vádžrajánového buddhismu, linie Karma Kagjü.

Lama Ole Nydahl na žádost 
16. Gjalwy Karmapy – jednoho 
z největších tibetských mistrů 
meditace 20. století - přenesl 
Buddhovo učení na Západ, kde 
doposud založil na 550 center 
buddhismu Diamantové cesty.

Díky nezdolné energii, humo-
ru a modernímu přístupu k pře-
dávání učení si získal oblibu 
tisíců západních žáků. Příleži-
tost setkat se s cennými učeními 
předanými Buddhou poskytuje 
i mnoha dalším lidem.

V knize „Buddha a láska“ se  
Lama Ole Nydahl pokouší pů-
sobivě předat to, co o lásce učil 

Buddha (protože ač mnich, ještě předtím než se jím stal, měl coby 
princ 500 manželek) a sice aby „partnerství přinášelo štěstí partnerům 
i jejich okolí“, aby vzájemná láska dodávala vztahu trvalý a smyslu-
plný rozvoj, který povede k naplnění obou partnerů, aby rozchody 
bolely méně a aby celý život po boku partnera( či partnerů) byl o 
vzájemném doplňování a respektu vůči jemným rozdílum druhého 
pohlaví a nikoli o ztuhlých představách, velkých očekáváních a neu-
stálém boji „o moc“, kdy nakonec prohrávají všichni.Máte –li pocit, 
že i vy si zasloužíte konečně prožít šťastný a láskyplný vztah, přijďte 
si poslechnout přednášku Petry Jarošové ve čtvrtek 12. 2. 2009 v 19 
hodin do Evropského domu, kde se dozvíte, jak na to.

P. Čuma

Připravujeme majáles!
O zorganizování pravé studentské slavnosti jsme dlouho uvažovali, 

o podobné, jako se pořádají v jiných velkých městech. Protože se nám 
naskytla jedinečná příležitost, ve které nás podpořilo vedení gymnázia, 
mohli jsme se ucházet o finanční podporu z Evropské unie. Z programu 
„Mládež v akci“ a podprogramu „Iniciativy mládeže“ jsme obdrželi 
nemalou částku na uskutečnění akce „Králický majáles“. Do vyvrcho-
lení projektu, které chceme realizovat hned po maturitních zkouškách 
v sobotu 23. 5. 2009, budeme pořádat doprovodné akce, např. návštěvy 
kulturních představení, taneční i sportovní soutěže, kterých se můžete 
zúčastnit i Vy.

Na sobotu 23. 5. 2009 připravujeme bohatý program se zpěvem, 
tancem, přednáškami, vernisážemi, povídáním i vzpomínáním na školní 
léta strávená na Gymnáziu v Králíkách od svého prvního založení v roce 
1947. Převážná část kulturního programu pro nejstarší až po nejmladší 
absolventy, současné studenty gymnázia i širokou veřejnost proběhne na 
náměstí, část v budově školy. O hudební skupině, která by měla oživit 
večer na náměstí, se vede mezi studenty diskuze. K obohacení programu 
přislíbili účast i bývalí studenti. Rádi přijmeme návrhy k programu i z řad 
veřejnosti i bývalých absolventů. Pokud budete chtít, můžete nás podpořit 
i finančně a podílet se touto cestou na realizaci projektu jako partner. 

Kontakt: a.krabcova@tiscali.cz.
Udělejte si čas, domluvte se s bývalými spolužáky a přijďte se na nás 

podívat! Moc se na vás těšíme!
Za studenty koordinátorka projektu

Mgr. Alena Krabcová
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Společenská kronika

Uvedené informace jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Své životní jubileum v měsíci únoru oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“
87 let - Marie Marušková
85 let - Anna Horáková
83 let - Věra Röllová,
 - Margita Havlová
82 let - Oldřich Theimer
81 let - Růžena Petruželková
80 let - Eliška Filipová,
 - Elfrída Venclová
78 let - Vladimír Beran
77 let - Helmut Schramme,
 - Marie Kalousková,

77 let - Přibyslav Felgr
75 let - Jan Krejčí
74 let - František Sekanina,
 - Žofia Mišurcová
73 let - Valburga Dostálová,
 - Leopold Fogl
72 let - Anna Barvínková
71 let - Viktor Kolbe,
 - Květa Gáblerová
70 let - Josef  Seidl

MAN�ELSTVÍ                 „Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Vážení rodiče, 
pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho právě narozeného děťátka v měsíčníku Králický zpra-

vodaj, přijďte na Městský úřad, Karla Čapka 316, evidence obyvatel, s rodným listem dítěte.
Jana Panchártková, Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-
ka a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465 676 

811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétně v sekci: Krajský úřad/
Informace z odborů/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékař/ka obec místo telefon
07. 02. So MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
08. 02. Ne MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
14. 02. So MUDr. Applová Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
15. 02. Ne MUDr. Applová Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
21. 02. So MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
22. 02. Ne MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
28. 02. So MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
01. 03. Ne MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
07. 03. So MUDr. Dunglová Letohrad budova žel. stanice 972 324 447
08. 03. Ne MUDr. Dunglová Letohrad budova žel. stanice 972 324 447
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných 
oblastech kraje):
Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 11:00 
hodin navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má 
službu lékař třeba v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červe-
nou Vodu. V tomto případě je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, 
či nikoliv. Tato služba je bezplatná a funguje pro všechny pacienty spadající k 
lékařům uvedeným v seznamu. Znovu zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 
8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den slouží pouze jediný lékař pro celé území. 
Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá tento případ do státní správou 
organizované pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit obrátit telefonicky na 
lékaře, kterého jste si sami dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. Pokud 
tam neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, 
kde funguje nepřetržitá služba na stomatologických odděleních. Máte pochopitel-
ně možnost počkat do druhého dne a využít buď další pohotovostní službu, nebo 
jako bolestivý pacient požádat ve všední den kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho 
běžných ordinačních hodinách.

Vojtěch Kopecký – Daniela Marešová

ÚMRTÍ                 „S láskou budeme vzpomínat.“
Marie Šípková, Karel Saska, Marta Křivanová, Vlasta Geitzová

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

Hledám spolužáky z „Horní školy“, 
školní rok 1970/71 - 9B, tel. 728074144, 
565181422 (Kotulová, Červený Potok).

Hledáme s přítelem byt k pronájmu 
v Králíkách. Za nabídky předem děkuji. 
Tel.: 739517993, e-mail: misshugen@
seznam.cz.

Vyměním 2+1 družstevní v Žamberku 
za 1+1, garsonku (nejlépe městský) v Krá-
líkách s doplatkem, cena dohodou. Tel.: 
775027798, e-mail: helena.matejkova1@
seznam.cz.

Prodáme byt v Králíkách 3+1 (63m2), 
balkon, sklep. Nachází se v Nádražní ul. 
Byt po částečné rekonstrukci (kuchyň-
ská linka; koupelna-vana, umyvadlo; 
nové podlahy). Volný dohodou. Tel.: 
739330844, e-mail: cervinkovakamila@
seznam.cz.

Prodám štěňátka Bernský salašnický 
pes bez PP. Odběr na začátku února. Nezá-
vazná návštěva možná, oba rodiče k vidění. 
Očování a odčervení samozřejmostí. Cena 
5.000,-. Tel.: 603551084, e-mail: kacatec-
ko@post.cz.

Nabízím podnájem, pro jednu oso-
bu v rod. domě (Dolní Orlice). Vlastní 
vchod,  jeden pokoj, soc. zařízení. Tel.: 
777550026.

Hledám byt s přítelem do podnájmu, 
je to jedno jaký a kde. Tel.: 736245520, 
e-mail: jarusina@email.cz.

Hledám pronájem bytu pro dvě osoby 
v Králíkách, nutné!!! Tel.: 605328549.

Nabízíme štěnata, kříženci Bernského 
salašnického psa a Labradorky. Jsou 
zdravá a krásná, budou mít mírnou pova-
hu. K odebrání nejdříve v druhé polovině 
února. Cena symbolická, nebo zdarma. 
Tel.: 777107165, e-mail: prace.vysky@
seznam.cz.

Prodám byt v osobním vlastnictví na 
Dolní Orlici (3+kk). Tel.: 602889229, e-
mail: bruna14@seznam.cz.

Hledám byt v okolí Králicka pro dvě 
osoby, jsme mladý pár a máme jednoho 
domácího mazlíčka a tím je zakrslý krá-
líček. Předem děkuji Rupprichová. Tel.: 
737770709, e-mail: kocickaMisicka@
seznam.cz.
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Program na ÚNOR
úterý   3.   ŽENY   zač. ve 20:00 hod
Komedie o ženách a především pro ženy tematicky navazuje na 

úspěšné snímky jako Sex ve městě apod. Čtveřice žen v nejlepším 
věku řeší své problémy s manželstvím, nevěrou a módou, naštěstí 
v odlehčené formě. Kromě známých hereček (Meg Ryan, Anette 
Bening, Eva Mendes, Bette Midler) hrají hlavní roli situační 
humor a vtipné dialogy.

Vstupné: 55,- Přístupnost: od 12 let titulky

úterý 10.   KDOPAK BY SE VLKA BÁL   zač. v 17:00 hod
Slogan zní: „Konečně film 

o lásce, který můžete vidět 
s dětmi.“ A skutečně – příběh 
milostného trojúhelníku vy-
právěný očima dítěte je sním-
kem pro celou rodinu. Pětiletá 
Terezka je zvyklá být středem 
pozornosti, proto má pocit, že 
jí někdo vyměnil rodiče, když 
se v rodině objeví maminčin 
dávný přítel. Divákům by mělo 

být alespoň tolik let, kolik je filmové Terezce. 
Vstupné: 50,- Přístupnost: bez omezení česká verzeil.

úterý   17.   KATYŇ   zač. ve 20:00 hod
Až na sklonku života 

mohl slavný režisér An-
drzej Wajda realizovat 
první celovečerní snímek 
s traumatickým tématem 
jedné z největších tragédií 
polského národa a celé 2. 
světové války. Také Wajdův 
otec byl obětí masakru, 
během nějž na jaře roku 
1940 příslušníci NKVD 
brutálně zlikvidovali okolo 
pětadvaceti tisíc polských 
důstojníků, aby z tohoto 
zločinu po několika letech obvinili nacisty – tato verze se poté 
na dlouhý čas stala v komunistickém bloku oficiální.

Vstupné: 55,- Přístupnost: od 15 let titulky ŠUP

pátek   20.   HLÍDAČ č. 47   zač. ve 20:00 hod
Psychologické drama režiséra Filipa 

Renče vzniklo podle románu legionáře 
Josefa Kopty a také hlavní hrdina 
příběhu, zasazeného do Krušných 
hor v roce 1920, je válečný veterán 
(Karel Roden). Přijíždí do osamělého 
strážního domku, aby zde našel klid 
po hrůzách války a haličské fronty, 
ale konflikty se sousedy a nevěra 
manželky směrují jeho život k tragic-
kému konci.

Vstupné: 55,- Přístupnost: od 15 let česká verze ŠUP

úterý   24.   SOBÍK NIKO   zač. v 17:00 hod
Sobík Niko sní o tom, že se stane členem sobí letky Santa Clause jako 

jeho nepoznaný otec, ale neumí létat. Při tajném nácviku létání přivede omy-
lem k sobímu stádu hladové vlky, a tak bude muset najít hodně odvahy, aby 
svoji chybu napravil. Animovaná pohádka se odehrává blízko Severního 
pólu ve vánočním čase a je určena především pro malé diváky. 

Vstupné: 50,- Přístupnost: bez omezení česká verze

úterý   24.   SEDMÉ NEBE   zač. ve 20:00 hod
Německý komorní příběh o lásce není neobvyklý: Inge žije ve vyrovna-

ném manželství s Wernerem do té doby, než ji vášnivé milostné vzplanutí 
obrátí život naruby. Vcelku banální schéma, kdyby ovšem protagonistům 
nebylo sedmdesát let! Náhle před sebou máme silný příběh o trýznivé 
lásce – vždyť opustit někoho i být opuštěn po třicetiletém soužití je 
bolestné pro obě strany...

Vstupné: 55,- Přístupnost: od 15 let  titulky
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„CHCEME JEN PODĚKOVAT“…
Adventní čas je sice už za námi, ale chtěli bychom poděkovat všem, 

kteří se s námi podíleli na přípravách jeho oslav a tak přispěli k usku-
tečnění akcí ZUŠ.

Děkujeme firmě ELKO VALENTA, MĚSTU KRÁLÍKY, paní NO-
VOTNÉ (řeznictví), manželům HUDETZOVÝM, paní NOVÁKOVÉ, 
paní OPRAVILOVÉ, maminkám z KLUBU MAMINEK, paní JEŠI-
NOVÉ, panu BRŮNOVI, OSADNÍMU VÝBORU V HEŘMANICÍCH, 
mamince MARTINY GROBELNÉ, panu STRNADOVI, panu HEGEN-
BARTHOVI, pánům MACHOVI a LOHYNSKÉMU, KVĚTINCE 
MONIKA, firmě INTERCOLOR BÍLÁ VODA, SRPDŠ při ZUŠ v 
Králíkách, MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ, PARTNERSKÉMU SPOLKU, 
TECHNICKÝM SLUŽBÁM, DOSPĚLÝM účastníkům průvodu ad-
ventních masek i všem účinkujícím ŽÁKŮM ZUŠ.

Děkují učitelé ZUŠ

Klub Na Střelnici Králíky
ÚNOR 2009

pátek   6.   PLES CELNÍHO ŘEDITELSTVÍ   zač. ve 19:30 hod
Pořádá Celní úřad Ústí nad Orlicí, bližší informace - paní Šoková, 

tel. 465 569 211.

MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA KRÁLÍKY
pátek   13.   zač. ve 19:00 hod
Pořádá maturitní ročník Gymnázia, vstupenky – obchod QUELLE 

na Velkém náměstí.

KRÁLICKÝ KARNEVAL
pátek 27. a sobota 28.  zač. v 19:00 hod
Pořádá Sdružení pro Králický karneval, http://www.kralickykarneval.

estranky.cz. 

Další informace o pořadech Klubu Na Střelnici a o předprodeji vstu-
penek: kancelář Střelnice, tel.: 465 631 473 nebo 603 849 460, a také 
na internetové adrese www.strelnice.cz.

Pavel Strnad 

Základní umělecká škola v Králíkách

pořádá
Dětský koncertík

který se koná
ve středu 11. 2. 2009

v 17.30 hodin v sále ZUŠ.
Srdečně zvou žáci a učitelé.

Chválím…
V sobotu 17. 1. 2009 se konal na Střelnici první letošní ples 

v Králíkách - KVĚTINKOVÝ. Ráda bych touto cestou poděkovala 
hlavní organizátorce Monice Kudláčkové (Květince), za příjemně 
strávený taneční večer a především chválím skvělý výběr hudby. 
Taneční orchestr Fontána z Hradce Králové měl ve svém repertoáru 
snad všechny společenské tance, které patří  a vždy patřily do hu-
debního rejstříku tanečních kurzů a plesů. Ples je společenskou akcí, 
jejíž nejdůležitější součástí by měla být hudba. Některé organizátory 
plesů příliš nezajímá repertoár skupiny, kterou si pozvali, ale spíše 
co nejnižší honorář hudebníků. Možná stojí za úvahu, zda není lepší 
nazvat organizovanou akci TANEČNÍ ZÁBAVOU a nikoli PLESEM! 
Mám tedy jediné přání, nenechme zaniknout taneční událost jakou 
je PLES a nedopusťme, aby za pár let byla reprodukovaná hudba 
samozřejmostí i této společenské akce! Chtěla bych touto cestou 
také poděkovat všem účastníkům podzimních tanečních pro dospělé 
a popřát jim, aby všechny taneční variace, které pilně nacvičili, měli 
také kde uplatňovat.

Iva Musilová 

Zasílání INFO SMS
Občané, kteří mají zájem o zasílání 

informačních SMS na mobilní telefon, 
se mohou průběžně hlásit na tel. č. 
465 670 878, nebo e-mail: m.kacalek@
orlicko.cz, případně osobně na 
Městském úřadu, ul. Karla Čapka 316, 
Králíky, první patro, kancelář č. 209. 
Zasílané informace se budou týkat 
především oblasti krizového řízení 
(krizových stavů, výstrahy počasí 
apod.). V případě zvýšeného zájmu o 
tuto službu budou zasílané informace 
rozšířeny o zprávy z oblasti kulturního 
a sportovního dění ve městě.

Milan Kacálek
referent odboru vnitřních věcí - krizové řízení
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Seznam kulturních a sportovních akcí v 
blízkém okolí na měsíc ÚNOR

1. 2.
Hlídač č. 47
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film ČR - příběh lásky a vášně. Širokoúhlý, 
česky, 108 min. od 15 let, 70 Kč,-.

4. 2.
Slepé lásky
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film SR - dokumentární. Film o lásce mezi 
nevidomými lidmi. Lásky jsou jemné, lásky jsou 
směšné, lásky jsou slepé..Najít to pravé místo a 
štěstí ve světě je velmi těžké pro všechny, natož 
pro nevidomé.Jejich pohled je v mnoha věcech 
základní a čistý, ale také velmi často vtipný.
Odkrývá „neviděné dimenze“ toho, co vlastně 
štěstí znamená. Slovensky, 77 min.,  přístupný, 
65,- Kč.

5. 2.
Vicky Christina Barcelona
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Filmový klub. Film USA, Španělsko - roman-
tická komedie, drama. Dvě mladé Američanky 
odjíždějí na léto do „španělského New Yorku“. 
Setkávají se tam s charismatickým malířem, 
ale i s jeho nepříčetně žárlivou ex-manželkou. 
Výsledkem je dramatický milostný čtyřúhelník. 
Režie Woody Allen. Hrají Rebecca Hall, Scarlet 
Johanson, Javier Bardem, Penelope Cruz. Širo-
koúhlý, 96 min.,  od 15 let, 60,- Kč.

Vy nám taky šéfe
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Ha-

nuše. Film ČR. Komedie se odehrává v prostředí 
prestižní reklamní agentury Mráz Media, vedené 
schopným managerem Ivanem Mrázem, který 
právě nabírá nové zaměstnance do svého Týmu 
(Václav Vydra). Film vypráví příběh několika 
lidí, kterým zdánlivě sama od sebe spadne do 
klína neočekávaná životní příležitost. Partě 
„loserů“ se zdánlivě nabízí životní šance. Když 
zjistí, že všechno je úplně jinak, boj o vysněnou 
práci pro ně teprve začíná. 90 min., vstupné 64+1 
Kč, přístupný.

Cesta do svého nitra
Žamberk, 18:00, Nádražní 500, za tržnicí. Zá-

kladní kurz meditace vhledu k odstranění bolestí, 
tísně a stresu pomocí jednoduché cesty. Provází 
Pavel A. Chavík, od 18 hodin v Centru přiroze-
ného zdraví, vstupné 80,- Kč. Cílem meditace je 
jednoduché vyčištění mysli pomocí všímavosti a 
pojmenováním toho, co k nám přichází.

6. 2.
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
Kino Mír Hanušovice, 17:30 a 19:45, Hlavní 

137, tel. 583 285 615. Film USA. Mysleli jsme, 
že Země je naše. Byla to chyba. Sci-Fi, horror, 
fantasy. Hrají: Keanu Reeves, Jennifer Connelly, 
Jon Hamm, Kathy Bates. 102 minut, širokoúhlý, 
mládeži nevhodný do 12 let, vstupné: I 35,- a 
II 40,-.

Don Quijote
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál, A. 

Hanuše. Předprodej místenek v IC Jablonné nad 
orlicí, tel: 465 641 371. Miguel de Cervantes - M. 

Lasica - J. Satinský - V. Strnisko. Klasika, jak ji 
neznáte. Hrají: Don Quijote - Jiří Lábus, Sancho 
Panza - Oldřich Kaiser, hudba: Jaroslav Filip a 
Miroslav Kořínek. Texty písní: Milan Lasica a 
Tomáš Janovic, režie: Vladimír Strnisko.

7. 2.
Quantum of Solace
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film UK/USA - bondovka. Další pokra-
čování strhujících dobrodružství agenta 007 
Jamese Bonda (Daniel Craig), který se ocitá 
uprostřed divokého víru zrad, vražd a podvodů. 
Nechybí ani seznámení s kráskou Camille (Olga 
Kurylenko). Širokoúhlý, titulky, 107 min., od 
15 let, 70,- Kč.

Charitní ples
Letohrad, 19:30, sál Orlovny.

8. 2.
Quantum of Solace
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film UK/USA - bondovka. Širokoúhlý, 
titulky, 107 min., od 15 let, 70,- Kč.

9. 2.
Malé oslavy
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Film ČR, SR, Itálie. Osmatřicetiletá 
Magda (Anna Šišková) má za sebou své životní 
prohry a tou poslední je vlastní kadeřnický salón, 
který zkrachoval dřív, než vůbec otevřel. A tak 
má Magra spoustu dluhů, výpověď z pronajatého 
bytu a strach o sebe a svoji dospívající dceru 
Agátu. Agáta (Tereza Nvotová), která právě 
objevuje první lásku a nesmělé doteky, se snaží 
s matčinou bezradností a prohlubující se depresí 
vyrovnat po svém. Filmový vztah matky a dcery 
je o to opravdovější a intenzivnější, že ho v 
Malých oslavách ztvárnily skutečná matka s 
dcerou. Tereza Nvotová je dcerou Anny Šiškové 
na plátně i v reálném životě. 96 min., vstupné 59 
+ 1 Kč, přístupný od 12 let.

10. 2.
Motýli
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Divadelní agentura PROSPER s. r. o. 
Praha. Leonard Gershe. „Co je víc? Milovat, 
nebo být volný jako motýl?“ Love story plná 
humoru a nečekaných poznání. Režie Alexej 
Pyško, hrají Vojta Kotek, Valérie Zawadská, 
Klára Jandová/Jana Stryková, Richard Trsťan. 
Vstupné 240,- Kč.

11. 2.
Malé oslavy
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film SR, ČR - drama. Slovensky, 96 min.,  
od 12 let, 60,- Kč.

12. 2.
Sněženky a machři po 25 letech
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Film ČR. Co uděláte, aby se Vaše 25 let 
stará platonická láska stala skutečnou? Možná 
všechno a možná nic, možná zjistíte, že to, co se 
za 25 let nestihlo, se už nezvládne. Sněženky a 

machři jdou ve stopách životů hlavních hrdinů 
v době, která všechno změnila. Jak prošli jejími 
nástrahami a jaké šrámy to na nich zanechalo? 
Kam chtěli jít, kam došli a kam ještě dojdou? 
Jsme opět na horské chatě, kde se všichni po 
letech scházejí a opět zažijí mnoho nezapome-
nutelných chvil. 104 min., vstupné 69 + 1 Kč, 
přístupný.

13. 2.
RALLYE SMRTI
Kino Mír Hanušovice, 19:45, Hlavní 137, tel. 

583 285 615. Film USA. Kdo přežije, vyhraje.  
Pravidla jsou jednoduchá – rychle, zběsile a co 
nejbezohledněji dojet do cíle jako první. Akční 
film. 105 minut, širokoúhlý, doporučená přístup-
nost od 15 let, vstupné: I 35,- a II 40,-.

O Sněhurce
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Divadlo Kapsa Andělská Hora. Činoherní 
pohádkový muzikál o Sněhurce, zlé královně a 
možná i o trpaslících..pro děti všech věkových 
kategorií, jejich rodiče, prarodiče i ostatní pří-
buzné. Vstupné 55,- Kč.

14. 2.
Mlýny
Dům kultury Hanušovice od 19:00. Divadelní 

soubor Lipka uvádí drama Jiřího Fera Burdy, 
Jana Slováka a Davida Vávry na motivy diva-
delní hry Václava Havla a Karla Bryndy Život 
před sebou.

Madagaskar 2
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA - animovaná komedie. Z ostrova u 
afrických břehů se chtějí hlavní zvířecí hrdinové 
dostat zpět domů. Mají jim k tomu posloužit 
trosky letadla zaklíněné v koruně obřího stromu. 
Start pospravovaného letadla proběhne hladce, 
pak se ale zřítí k zemi, doprostřed nejdivodější 
africké divočiny.Zvířata ze ZOO se ocitnou 
ve své domovině. Česky, 90 min., přístupný,  
65,- Kč.

Valentýnský diskoples
Jablonné nad Orlicí, 20:00, Hotel U Dubu. 

Každý návštěvník obdrží valentýnský dáreček. 
Vstup pouze ve společenském oblečení. Předpro-
dej místenek v IC Jablonné nad Orlicí, tel: 465 
641 371. Pořádá Občanské sdružení Kamarádi.

46. Zahrádkářský ples
Žamberk, 20:00, restaurace Na Kopečku. K 

tanci a poslechu hraje studio - MIX Libchavy. 
Předprodej vstupenek s místenkou od 26. ledna 
v holičství u kostela v Žamberku. Květinová 
výzdoba sálu, předtančení, bohatá tombola a 
občerstvení zajištěno.

15. 2.
Madagaskar 2
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA - animovaná komedie. Česky, 90 
min., přístupný 65,- Kč.

16. 2.
Katyň
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 
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Hanuše. Film PL. 126 min., vstupné 59 + 1 Kč, přístupný.

18. 2.
Rallye smrti
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA - akční. 

Pravidla jsou jednoduchá - rychle, zběsile a co nejbozehledněji dojet do cíle 
jako první..Posilovnou vyrýsovaný britský drsňák se dostal do vězení za 
vraždu, kterou nespáchal. V Rallye smrti má zastoupit legendárního závod-
níka Frankensteina. Jeho úkolem je nejen zvítězit, ale i zabíjet. Odměnou 
mu bude svoboda. Širikoúhlý, titulky, 105 min., od 15 let, 60,- Kč.

19. 2.
Paranoid park
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Filmový klub. Film 

Francie - drama. Nevšední a strhující portrét rozervané teenagerské 
mentality. Mladistvý skateboardista Alex se vyrovnává s rozchodem 
rodičů, potýká se sexuální přitažlivostí ke své přítelkyni a je vyšetřován v 
souvislosti s hrozivou smrtí hlídače vlakového nádraží. Titulky, 85 min., 
od 12 let, 55,- Kč.

20. 2.
MADAGASKAR 2
Kino Mír Hanušovice, 16:00 a 18:00, Hlavní 137, tel. 583 285 615. 

Film USA. Stále spolu. Stále ztraceni. Animovaná komedie. 90 minut, 
české znění, mládeži přístupno, vstupné: I 35,- a II 40,-.

S čokoládou letem světem
Žamberk, 18:00, Nádražní 500, za tržnicí. Zveme Vás na zábavný, 

poučný, ale hlavně degustátorský večer. Pod vedením profesionála Hu-
berta Hátleho se dozvíte zajímavosti z historie čokolády, jejích druzích, 
příchutích a při tom budete ochutnávat kvalitní čokoládu v různých kon-
zistencích. Vstupné 180,- Kč, počet míst omezen, hlaste se v Infocentru 
v Žamberku u p. Kroulíkové.

21. 2.
Sněženky a machři po 25 letech
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film ČR - nostalgická 

komedie. Česky, 104 min., přístupný, 70,- Kč.

Sportovní ples
Žamberk, 20:00, restaurace Na Kopečku. K tanci i poslechu bude hrát 

nová skupina START ze Dvora Králové nad Labem, bohatá tombola, 
občerstvení.

Country bál
Kunvald, 20:00, Sokolovna, hraje skupina Wejvrat, předtančení Wes-

tern gang.

22. 2.
Sněženky a machři po 25 letech
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film ČR - nostalgická 

komedie. Česky, 104 min., přístupný, 70,- Kč.

23. 2.
Kdopak by se vlka bál
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A. Hanuše. Film ČR. 93 min., 

vstupné 59 + 1 Kč, přístupný.

Kdopak by se vlka bál
Jablonné nad Orlicí, 20:00, kino - sál, A. Hanuše. Film ČR. 93 min., 

vstupné 59 + 1 Kč, přístupný.

Talent 2008
Žamberk, 18:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Předávání ocenění 

dětem a mládeži za výborné výsledky při studiu, ve sportu a v kultuře (s 
doprovodným programem). Vstupn zdarma. Vstupenky je možné vyzved-
nout v kanceláři Divišova divadla  od 1. února.

25. 2.
Ženy
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA - komedie. 

Titulky, 114 min., od 12 let, 60,- Kč.

27. 2.

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
Kino Mír Hanušovice, 17:30 a 19:45, Hlavní 137, tel. 583 285 615. Film 

ČR. Co uděláte, aby se Vaše stará platonická láska stala skutečnou? Možná 
všechno a možná nic, možná zjistíte, že to, co se za 25 let nestihlo, už se 
nezvládne. Hrají: J. A. Duchoslav, M. Suchánek, V. Kopta, E. Jeníčková, 
R. Brzobohatý, V. Freimanová.  104 minut, mládeži přístupno, vstupné: 
I 35,- a II 40,-.

Lukavský ples
Lukavice, 20:00, sokolovna.
Maškarní ples
Jablonné nad Orlicí, 20:00, Hotel U Dubu. Předprodej místenek v IC 

Jablonné nad orlicí, tel: 465 641 371. Pořádá Volejbalový oddíl.
Móda z mořských vln
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Módní přehlídka Jany 

Zamazalové. Hudebně zábavný pořad nejen pro ženy. Oděvy a keramické 
šperky ispirované mořskou tématikou. Ve foyer divadla proběhne prodejní 
výstava předváděných šperků. Vstupné 90,- Kč.

Výstavy
Jablonné nad Orlicí
Přírůstky ve výstavní síni
Otevřeno: Po – Pá  8 – 12 hod., 13 – 17hod., So 9 – 12 hod.
V kulturním a informačním centru.
Výstava potrvá do 7. března 2009.
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ŘEZBÁŘSKÝ KURZ 
VÝZVA PRO ZÁJEMCE

Znalec a řezbář tradičních Králických betlémů Ing. 
Josef Komárek z Hradce Králové připravil dvoudenní 
kurz pro začínající řezbáře. Cílem kurzu je získání zna-
lostí základů řezby králických figur. Přihlášky přijímají 
pracovníci Městského muzea v Králíkách osobně nebo 
elektronicky prostřednictvím elektronické pošty na adrese 
info@muzeumkraliky, případně se lze přihlásit prostřed-
nictvím webových stránek pana Komárka http://kralic-
kebetlemy.wz.cz. Uzávěrka pro včasné podání přihlášek 
je 28. února 2009. Všechny zájemce budou pracovníci 
muzea informovat o termínu a podmínkách kurzu

Uskutečnění tohoto kurzu by mohlo do budoucna 
znamenat obnovení tradice králických řezbářů a mohlo 
by přispět i k vytvoření specializovaného zájmového 
studijního oboru.
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Hodnocení fotbalového roku 2008
Nejprve mi dovolte letmé ohlédnutí za jarní 

částí sezóny 2007/08, kdy jsme ještě působili 
jako samostatný oddíl TJ Jiskra Králíky. 

„A“ mužstvo mužů si v celku bez problémů 
poradilo se záchranou v I.A třídě a v koneč-
ném pořadí jsme obsadili 9.místo kdy ve 26 
zápasech byla naše bilance 11 výher, 3 remízy 
a 12 proher se skórem 36:55 a celkovým zis-
kem 36 bodů.

„B“ mužstvo mužů si vybojovalo postup do 
třetí třídy, když si celkem s jistotou zajistilo 
postup vítězstvím ve IV třídě před druhými 
Rudolticemi o 6 bodů. Bilance „B“ týmu byla 
z 20 zápasů 17 výher, 2 remízy a pouze 1 pro-
hra se skórem 81:20 a ziskem 53 bodů.

Mužstvo starších  žáků, hrající již několik 
sezon společně s Č. Vodou I.A třídu, se muselo 
vypořádat s faktem, že vymizel ročník 93 a 
tak aby mohli vůbec některá utkání odehrát, 
nastupovali za ně mladší žáci. Jejich soutěž 
byla jen o šesti týmech a celkové 5. místo bylo 
uspokojivé. Bilance st. žáků 20 utkání, 4 výhry, 
1 remíza a 15 proher, skóre 30:115 a 13 bodů.

Mužstvo ml. žáků hrající stejnou soutěž se 
stejnými mužstvy osadilo 4. místo.

Přípravka pod vedením pana Jílka, byla pro 
náš oddíl takovou samostatnou jednotkou a 
hlavně jeho zásluhou odehrála mladší přípravka 
soutěž v okrese.

1. července se podařilo naše oddíly TJ Jiskru 
Králíky a TJ Jiskru Červenou Vodu spojit v 
jeden společný klub FC Jiskra Králíky – Čer-
vená Voda. Bylo to několika měsíční úsilí a 
vypětí hlavně Standy Revuse, Honzy Horáka 
a Pavla Musila, kterým se nakonec podařilo 
včas vyřídit všechny potřebné náležitosti pro 
spojení obou oddílů.

Podmětem k tomuto spojení byla hlavně 
naše společná mládež. K tomu, aby mohli žáci 
a dorostenci hrát krajskou I.A třídu je zapotřebí 
dostatek hráčů. Při současné době počítačů, 
DVD a jiných aktivit jde sport víceméně trochu 
stranou. 

Myslím, že teprve postupem času se ukáže, 
jak tato volba o spojení našich oddílů byla 
úspěšná. Nechme tomu ještě nějaký čas a vě-
nujme se hlavně fotbalu na hřišti. 

Hlavním úkolem v jarní části bude určitě 
záchrana „A“ týmu. „B“ tým má solidně roze-

hranou II. třídu a jarní část ukáže jak dalek to 
můžou dotáhnout. Velkou neznámou je pro nás 
„C“ tým, u kterého bych se jako jeho vedoucí 
mužstva pozastavil. Jejich bilancí je 10. místo 
z dvanácti, kdy z jedenácti zápasů 2 x vyhráli, 3 
x remizovali a 6 x prohráli a náskok dvou bodů 
na poslední Lukovou zaručuje pěknou dřinu na 
záchranu. Hlavním problémem „C“ týmu jsou  
hráči. Mužstvo prakticky netrénuje,na zápasy 
nastupuje pokaždé v jiné sestavě, dokonce 
jednou ani k utkání neodjeli. Nějaká opatření 
a doplnění kádru již je v jednání a jak se nám 
to podaří uskutečnit ukáže až jarní část.

Ta bude náročná i co se týká hracích ploch. 
Jak všichni víme, v Králíkách se dělá nová trav-
natá plocha a tak se všechny jarní zápasy budou 
odehrávat  v Červené Vodě. Doufejme,  jak 
slibuje firma, která rekonstrukci provádí, že se 
podzimní část bude odehrávat již v Králíkách.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem 
funkcionářům, trenérům a hráčům a popřál jim 
hodně sportovních úspěchů jak na hřišti tak 
i mimo něj. Dále děkuji Městu Králíky obci 
Č. Voda a všem sponzorům, kteří se vetší či 
menší částkou podílejí na financování našeho 
oddílu.

Fotbalu zda, Jiří Hlava

Mrazivé počasí přeje bruslařům
Letošní zima po dlouhé době přeje bruslařům 

a hokejistům. Od 26. prosince se na místním 
kluzišti v Králíkách bruslí. Začalo i bruslení po 
veřejnost, které podle stanoveného týdenního 
rozvrhu probíhá každý den. 

Odehrály se nějaké hokejové zápasy mladších 
žáků a mužů. Zajímavou akcí bylo přátelské utká-
ní amatérů Králík a Lichkova, které mělo i odvetu 
v Lichkově. Tento zápas dal podmět i k turnaji 
amatérů 17. 1. 2009, kterého se zúčastnily druž-
stva: Králík, Lichkova a Červené Vody (výsledky 
na jiném místě). Po tomto turnaji následoval 
vydařený, co se návštěvy týká, dětský karneval 
na ledě. Doufejme, že počasí ještě chvilku vydrží 
a některou akci se nám podaří zopakovat. 

Výsledky turnaje amatérů 17. 1. 2009
sn – samostatné nájezdy, při nerozhodném 

výsledku jeden bod navíc za remízu
Králíky Lichkov Č. Voda skóre body pořadí

Králíky xxxxx 5:0 / 1:2 0:5 / 1:2 sn 7:9 4 3.
Lichkov 0:5/ 2:1 xxxxx 0:5 / 2:1 sn 4:7 5 2.
Č. Voda 5:0 / 2:1 sn 5:0 / 1:2 sn xxxxx 13:3 10 1.

Přátelské utkání mladších žáků 30. 12. 2008
Králíky : Ústí n. Orlicí  0:7 (0:2, 0:1, 0:4)

Přátelské utkání mužů 7. 1. 2009
Králíky : Dlouhoňovice 6 : 2 (0:0, 5:0, 1:2)
Branky: Šponar Jaroslav 2, Zezulka Zde-

něk, Diblik Miroslav, Hlava Jiří ml., Šponar 
Martin.

Dětský karneval na ledě 17. 1. 2009
V sobotu 17. 1. 2009 se uskutečnil dětský 

karneval na ledě. Za pěkného zimního počasí 
přišly děti v maskách i bez nich. Všichni se ba-
vili při soutěžích i bruslení s hudbou, nechyběla 
ani tradiční mašinka. Děti si odnesly nějakou 
tu sladkost a ovoce, ať už měly masku či ne. 
Celé odpoledne bylo velmi vydařené, k čemuž 
velkou měrou přispěly Jana Kyllarová a Irena 
Laczková a jejich pomocníci.

Poděkování patří také obchodu „ovoce a 
zelenina“ Zezulkovi za jejich sponzorský dar a 

hokejovému oddílu za zajištění občerstvení ve 
stánku u ledové plochy.

Oddíl ledního hokeje, Jiří Hlava  

Úspěch stolního tenisu
Dne 27. 12. 2008 proběhly v herně TTC. 

Ústí nad Orlicí okresní přebory jednotlivců 
ve stolním tenisu, kategorie dorostenci.  Za 
TJ Jiskra Králíky se přeborů zúčastnil  Lukáš 
Lohynský, který zde skončil ve dvouhře na 
třetím místě. Ve čtyřhrách získal společně 
s Vojtěchem Kaplanem z domácího oddílu, 
tedy TTC Ústí nad Orlicí také bronzovou 
medaili. Tímto  umístěním si zajistil postup 
na krajské přebory jednotlivců  Pardubického 
kraje, které se budou konat 7. 2. 2009 v herně 
Tesly Pardubice v Pardubicích.

Lohynský Milan

Králický hokej v letošním roce 
oslaví 45 let od svého oficiálního 
založení. Přejeme hokejistům do 
dalších let dobré ekonomické zá-
zemí, silnou členskou základnu a 
výborné sportovní výsledky.

redakce KZ 
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H
lavní rozhod

í:
um

a K
arel

V
elitel tratí: František A

ndrlík
Schváleno výro

ní sch
zí lyža

ského oddílu p
i TJ Jiskra K

rálíky, o.s.
Zpracování výsledk

 zajiš
uje - Jana Ponocná, K

rálíky.
Zázem

í pro realiza
ní tým

 zajiš
uje – Poutní d

m
.

TJ Jiskra K
rálíky, o.s.  – lyža

ský oddíl

P R
 O

 P O
 Z

 I C
 E

V
e

ejného závodu v b
hu na lyžích v kategorii dosp

lých a sou
asn

35. ro
níku m

em
oriálu S. H

ernycha

Po
adatel:

TJ Jiskra K
rálíky, o.s. – lyža

ský oddíl (
íslo oddílu 3611903)

D
atum

:
21. 2. 2009 – sobota

M
ísto:

K
rálíky - H

ede
(v p

ípad
 nedostatku sn

hu u rozhledny V
al bude m

ísto startu up
esn

no
na m

íst
 v den konání závodu)

Start:
10,00 hodin hrom

adný start všech kategorií

Prezentace:
V

 den závodu 8,30 až 9,30 hodin H
ede

 (m
ísto bude ozna

eno)

ihlášky:
1.Písem

n
 (s udáním

 celého jm
éna, ro

ník narození, subjekt za který  závodník startuje) zašlete
nejpozd

ji do 
tvrtka 20.2.2009 na adresu:

N
ovotný B

ed
ich,  D

olní 247, 561 69 K
rálíky, tel.: 737754286,

ípadn
 elektronicky: skiklub.kraliky@

centrum
.cz

N
a p

ihlášce uve
te úplnou adresu p

ihlašovatele (kontaktní telefon, fax, e-m
ail) pro m

ožné
oznám

ení p
ípadného p

eložení nebo od
eknutí závodu.

2. V
 den konání závodu v m

íst
 prezentace od 08.30 – 09.30 hod.

Provedení:
K

 L
 A

 S I C
 K

 Y
  -  hrom

adný start

K
ategorie:

ženy, juniorky, st.dorostenky  (1992 a starší)    10 km
st. dorostenci

  (1991 – 1992)    10 km
m

uži a junio
i

  (1990 – 1969)    30 km

m
uži  41 – 50  let           (1968 -  1959)

30 km
m

uži  51 – 60  let           (1958 – 1949)
30 km

m
uži nad 61 let a starší  (1948 a starší)

20 km

U
bytování:

Po
adatel nezajiš

uje

Startovné:
30,-K

 –
splatné p

i prezentaci (za každého p
ihlášeného závodníka)

zné:
Závodí se dle pravidel lyžování. Závodníci, funkcioná

i i diváci se zú
astní  závodu na vlastní

nebezpe
í. P

eložení nebo zrušení závodu sd
lí po

adatel   (elektronicky, telefonicky) na kontaktní
údaje uvedené na p

ihlášce nejpozd
ji 20. 2. 2009.

C
eny:

První ti v každé kategorii obdrží cenu a diplom
.

editel závodu:N
ovotný B

ed
ich

H
lavní rozhod

í:
um

a K
arel

V
elitel tratí: František A

ndrlík

Schváleno výro
ní sch

zí lyž. oddílu p
i TJ Jiskra K

rálíky, o.s., zpracování výsledk
 zajiš

uje firm
a - Jana Ponocná.
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